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Увод 

Изграждането на бъдеще, основано на чисти и устойчиви енергийни ресурси е една 

от важните задачи на човечеството. Усилията на учените в световен мащаб и 

енергийната политика на развитите индустриални страни са насочени към 

разработването на чисти ефективни технологии и търсене на алтернативни горива, 

чието използване не повишава токсичните и вредни емисии. 

Водородът е ценно алтернативно гориво на бъдещето - екологично чист, ефективен 

и евтин енергиен източник. Получава се чрез процесите на реформинг на метан (паров 

реформинг, автотермичен реформинг, непълно окисление на метан, реформинг на 

метан с въглероден диоксид) и газификация на въглища. Въпреки, че паровият 

реформинг е индустриално внедрен процес за получаване на водород, реформингът на 

метан с въглероден диоксид (сух реформинг) има редица икономически предимства, 

които са причина за все по-интензивното му изследване: (i) води до получаване на смес 

от Н2:СО ≈ 1, което позволява да се използва като суровина за производство на 

кислород-съдържащи съединения (метанол, диметилов етер) или течни въглеводороди 

(синтетични моторни масла или горива) чрез процесите на Fischer-Tropsch. 

Катализатори за процесите на реформинг на метан са преходни метали (Rh, Ru, Pt, 

Pd, Ir, Ni), нанесени върху метални оксиди, смесени метални оксиди, зеолити, 

мезопорести молекулни сита. Лантанидите (Ce, Pr, La, Sm,) и смесените оксиди на 

тяхна основа са подходящи носители или промотори за катализаторите в процесите на 

реформинг на метан тъй като: (i) притежават способността да освобождават кислород в 

условия на високи температури, което благоприятства елиминирането на отложените 

на катализаторната повърхност въглерод-съдържащи съединеня; (ii) улесняват процеса 

на адсорбция (активация) на реагиращите молекули върху активните метални центрове 

чрез генериране на дефекти в структурата на носителя и (iii) препятстват агломерацията 

на активните метални центрове по време на реакция посредством промяна на 

взаимодействието активен метал-носител.  

Целта на настоящото изследване е разработване на високо активни и устойчиви 

катализаторни системи за получаване на водород чрез процеса на реформинг на метан с 

въглероден диоксид. За реализирането на тази цел са получени Pt катализатори, 

нанесени върху алуминиев оксид, модифициран с различно количество празеодимов 

оксид. Приложен е широк набор от физикохимични методи за изследване на техния 

състав, структура и каталитични свойства. 

 

В дисертационния труд са поставени следните основни задачи за разработване: 

1. Синтезиране на смесени хPrO2-Al2O3 носители с различни количества 

празеодимов оксид (PrO2) и нанесени върху тях Pt катализатори. 

2. Изследване ефекта на PrO2 върху структурата и повърхностните свойства на 

смесени носители. 
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3. Изследване влиянието на съдържанието на PrO2 и предварителната обработка 

върху морфологията, електронните свойства и взаимодействието между компонентите 

в Pt/xPrO2-Al2O3 катализатори. 

4. Определяне на оптималните условия за протичане на реакцията реформинг на 

метан с въглероден диоксид върху Pt/xPrO2-Al2O3 катализатори.  

5. Установяване на връзка между състав, структура и каталитични свойства на 

Pt/xPrO2-Al2O3 катализатори. 

 

1. Получаване на носители и катализатори 

 

Синтезирани са хPrO2-Al2O3 носители с различно съдържание на PrO2 (x= 1, 6, 12 и 

20 тегл.%) чрез импрегниране на γ-Al2O3 с воден разтвор на празеодимов нитрат, 

Pr(NO3)3.6H2O.  

Получаването на Pt/хPrO2-Al2O3 катализатори включва импрегниране на 

съответните носители (6 g) с 0.003 М разтвор на H2PtCl6.6H2O в етанол, сушене на 

образците на въздух при 383 K за 12 h и накаляване при 823 K за 4 h. Количеството на 

Pt в образците е 1 тегл.% 

За охарактеризиране на образците са използвани следните физикохимични методи: 

атомно-емисионна спектроскопия, определяне на специфичната повърхност и обема на 

порите по метода на ВЕТ, рентгенофазов анализ, дифузно-отражателна спектроскопия 

във видимата и ултравиолетова области, термогравиметричен анализ, рентгенова 

фотоелектронна спектроскопия, дифузно-отражателна инфрачервена спектроскопия с 

Фурие преобразувание на адсорбиран въглероден оксид, температурно-програмирана 

редукция с водород, температурно-програмирана десорбция на въглероден диоксид, 

трансмисионна електронна микроскопия и измерване на каталитичната активност в 

реакцията реформинг на CH4 с CO2. 

 

2. Cъстав и структура на хPrO2-Al2O3 носители и Pt/хPrO2-Al2O3 катализатори  

 

2.1. Текстурни свойства 

С помощта на адсорбционно-десорбционни изотерми на азот е изследван ефектът на 

съдържанието на празеодимов оксид и температурата на накаляване върху текстурните 

свойства на хPrO2-Al2O3 и Pt/хPrO2-Al2O3. Изотермите на всички образци показват 

хистерезис тип Н1, който според международната номенклатура (IUPAC) 

характеризира материали с мезопореста структура (2 nm < размер на порите < 50 nm). 

Данните за специфичната повърхност (SBET), обема на порите (Vp) и диаметъра на 

порите (Dp) на накалени хPrO2-Al2O3 и Pt/хPrO2-Al2O3 образци са представени в 

Таблица 1. Анализът показва, че немодифицираният γ-Al2O3 притежава най-голяма 

специфична повърхност и добавянето на малки количества PrO2 (1 тегл.%) не води до 
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съществени изменения в неговите текстурни свойства. С нарастване съдържанието на 

празеодимов оксид (> 1 тегл.%) обаче, стойностите на SBET и Vp намаляват (Таблица 1), 

което най-вероятно се дължи на блокиране на порите на γ-Al2O3 с формирани на 

повърхността му частици нестехиометричен празеодимов оксид (PrOx). Този ефект е 

ясно изразен при образеца с най-високо съдържание на PrO2 (20 тегл.%).  

 

Таблица 1. Текстурни свойства на носители и катализатори. 

Образец S
BET

 (m
2 

g
-1

) V
p
 (m

3 

g
-1

) D
p
 (nm) 

γ-Al
2
O

3
 248 0.890 10.0 

1PrО2-Al2О3 245 (201)
*
 0.890 14.5 

6PrО2-Al2О3 223 (194) 0.820 14.6 

12PrО2-Al2О3 199 (176) 0.750 14.9 

20PrО2-Al2О3 157 (139) 0.500 14.4 

Pr
6
O

11
 3 0.010 11.8 

Pt/Al2О3 230 0.830 14.5 

Pt/1PrО2-Al2О3 226 0.820 14.5 

Pt/6PrО2-Al2О3 209 0.770 14.8 

Pt/12PrО2-Al2О3 186 0.720 15.6 

Pt/20PrО2-Al2О3 139 0.620 15.4 

Pt/Pr
6
O

11
 0.66 0.005 24.9 

                                     
* Образци, накалени при 1023 K 

 

С нарастване температурата на накаляване до 1023 K, стойностите на SBET за хPrО2-

Al2О3 се понижават с 10-20%, което се отдава на агломерация на частици PrOx (Таблица 

1). Сравнявайки стойностите на Vp и SBET на Pt/хPrО2-Al2О3 катализатори с тези на 

съответните носители, се наблюдава слабо изменение в стойностите на Vp и намаляване 

на SBET с около 20 m
2
 g

-1
 (Таблица 1). Това се дължи на допълнително блокиране на 

порите на носителя с частици платинов оксид (PtOx) и/или с ненапълно разложени при 

накаляването хлорплатинени комплекси от типа [Pt
4+

(OH)xCly]s и [Pt
4+

OxCly]s, получени 

след импрегниране на носителите с H2PtCl6. В заключение може да се отбележи, че 

синтезираните носители и катализатори са материали с мезопореста структура, чиято 

специфична повърхност намалява с нарастване съдържанието на празеодимов оксид и 

температурата на накаляване. 
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2.2. Термогравиметричен анализ  

Потвърдено е, че частици на нестехиометричен празеодимов оксид (PrOx) се 

образуват на повърхността на Al2О3 след импрегнирането му с разтвор на празеодимов 

нитрат и последващо накаляване. Забелязани са три обособени зони на загуба на маса в 

термогравиметричния профил на всеки един от изследваните образци: (i) от 298 до 360 

K, (ii) от 380 до 580 K и (iii) от 600 до 790 K, които биха могли да се отдадат съответно 

на отделяне на физически адсорбирана вода, постепенно елиминиране на вода от 

структурата на нанесения празеодимов нитрат и образуване на нестехиометрична 

форма на празеодимов оксинитрат [PrO(NO3)] чрез елиминиране на порции азотен 

оксид (NхOy). При температури над 800 K, празеодимовият оксинитрат води до 

формиране на крайния продукт на термичното му разлагане, а именно частици от 

нестехиометричен празеодимов оксид (PrOх). 

 

2.3. Рентгенофазов анализ  

Изследван е ефекта на съдържанието на празеодимов оксид и температурата на 

накаляване върху морфологията на PrOx и PtOx. Пикове, дължащи се на фази PrО2 и/или 

Pr2О3, не са забелязани в дифрактограмите на смесени оксидни носители (хPrО2-Al2О3), 

накалени при 823 и 1023 К. Това е индикация за образуване на частици PrOх с твърде 

малки размери (< 5 nm), които не могат да бъдат регистрирани с помощта на рентгенова 

дифракция. Последното предполага наличие на силно взаимодействие между носителя 

Al2O3 и нанесени Pr оксидни частици и формиране на връзката Pr-O-Al.  

 

 

 

Фиг. 1. Дифрактограми на Pt/хPrО2-Al2О3, накалени при (A) 823 K и (B) 1023 K. 
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С нарастване съдържанието на празеодимов оксид (≥ 6 тегл.%) се наблюдава 

уширение и понижаване интензитета на характеристичните дифракционни пикове на γ-

Al2О3, което е свързано с намаляване степента на кристалност на материала. Причина за 

това явление е частичното разрушаване на връзките Al-O-Al в кристалната решетка на 

γ-Al2О3 в следствие на импрегнирането му с киселинния разтвор на празеодимов нитрат 

(pH ≈ 3 при 20 тегл.% PrO2). 

Дифрактограмите на Pt/Al2О3 и Pt/xPrО2-Al2О3 образци, накалени при 823 K, 

съдържат пикове при 2θ = 39.7° и 81.2°, характеризиращи частици метална платина 

(Pt
0
) (Фиг. 1А). Фигура 1В показва агломерация на PtOx с нарастване температурата на 

накаляване до 1023 K, което е по-силно изразено при Pt/Al2О3 и Pt/xPrО2-Al2О3 с ниско 

съдържание на празеодимов оксид. Причина за агломерацията на PtOx е термичното 

разлагане на повърхностни [Pt
4+

(OH)xCly]s и/или [Pt
4+

OxCly]s комплекси по време на 

процеса на накаляване при високи температури (> 973 K). В резултат на това разлагане 

се образуват малки клъстери от PtOx, които могат бързо да мигрират по повърхността 

на носителя и чрез процес на нуклеиране да формират PtOx кристалити. Присъствието 

на малки количества празеодимов оксид (1 тегл.%) в Pt/Al2О3 катализатор води до 

значително понижаване на средния размер (DXRD) на платиновите кристалити (Фиг. 

1В). Размерът на Pt частици намалява с нарастване съдържанието на празеодимов оксид 

(съответно от 24 nm за Pt/Al2О3 до 5 nm за Pt/20PrО2-Al2О3), което означава, че 

модифицирането на повърхността на Al2О3 с празеодимов оксид подобрява 

дисперността на PtOx.  

Въз основа на проведените изследвания с помощта на рентгенофазов анализ 

относно влиянието на температурата на накаляване и съдържанието на празеодимов 

оксид върху структурата на PrOx и PtOx в носителите и катализаторите, могат да се 

направят следните изводи: (i) независимо от избраната температура на накаляване (823 

и 1023 K), на повърхността на Al2О3 присъстват частици празеодимов оксид с размер 

по-малък от 5 nm поради наличие на Pr-Al взаимодействие; (ii) празеодимовият оксид 

има стабилизиращ ефект върху дисперсността на платиновите частици в следствие 

формиране на повърхностен комплекс, включващ образуване на връзка Pt-O-Pr. 

 

2.4. Дифузно-отражателна спектроскопия във видимата и ултравиолетова области  

Получена е по-пълна информация за ефекта на температурата на накаляване върху 

състоянието на празеодимовия компонент в хPrО2-Al2О3 носители чрез изясняване 

координационното състояние на металния йон.  
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Фиг. 2. Дифузно-отражателни спектри на накалени хPrО2-Al2О3 носители (А) и (В) и 

Pt/хPrO2-Al2O3 катализатори (С). 

 

Дифузно-отражателните спектри на Al2О3, Pr6О11 и хPrО2-Al2О3 образци, накалени 

при 823 и 1023 K, са представени съответно на Фигура 2А и В. Анализът на спектрите 

на хPrО2-Al2О3 носители показва, че ивиците, дължащи се на прехода O
2-

 → Pr
4+

 (260-

310 nm) се отместват към по-високи стойности на дължини на вълнáта с нарастване 

съдържанието на празеодимов оксид (Фиг. 2А). Това би могло да бъде свързано с 

наличие на силно взаимодействие между частиците PrOx и Al2О3 чрез формиране на 

връзката Pr-O-Al, което се потвърждава и от рентгенофазовия анализ. Добре изразени 

абсорбционни ивици при 445, 469, 482 and 593 nm, свързани с Pr
3+

 4f ↔ 4f прeходи се 

наблюдават в спектрите на хPrО2-Al2О3 носители, накалени при 823 K. Интензитетът на 

тези ивици нараства след накаляване на образците при по-висока температура, 1023 K 

(Фиг. 2В), което се дължи на агломерация на частици PrOx. Потвърждение на 

последното е намаляване на специфичните повърхности на носителите при висока 

температура на накаляване (Таблица 1).  

Нанасянето на Pt на повърхността на хPrО2-Al2О3 носители води до (i) понижаване 

интензитета на абсорбционните ивици, свързани с пренос на заряд от O
2-

 към Pr
4+

 и (ii) 

нарастване на интензитета на ивиците, дължащи се на Pr
3+

 4f ↔ 4f преходи (Фиг. 2С). 

Първото предполага, че Pt преимуществено взаимодейства с празеодимовия компонент 

в системата хPrО2-Al2О3 и по този начин затруднява реализирането на прехода O
2-

 → 

Pr
4+

. Нарастването на интензитета на ивиците, дължащи се на Pr
3+

 4f ↔ 4f преходи, в 

спектрите на Pt/хPrО2-Al2О3 е свързано с наслагване на допълнителни ивици, отдадени 

на наличието на частици PtOx и/или [Pt
4+

OxCly]s комплекси, формирани на повърхността 

на носителя.  
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3. Повърхностни свойства на хPrO2-Al2O3 носители и Pt/хPrO2-Al2O3 катализатори  

 

3.1. Рентгенова фотоелектронна спектроскопия  

Изследвано е окислителното състояние на компонентите в хPrО2-Al2О3 носители 

Pt/хPrО2-Al2О3 катализатори. Анализът е проведен в Pt 4d5/2, Pr 3d5/2 и O 1s региони. 

 

3.1.1. Носители 

Установено е, че фотоелектронните спектри на Pr 3d5/2 нивото за xPrО2-Al2О3 

съществено се различават от тези на обемния Pr6O11. Стойностите на свързващата 

енергия на електроните от Pr 3d5/2 подниво на xPrО2-Al2О3 (934.1 еV) са по-високи в 

сравнение с тaзи на Pr6O11 (933.1 еV) (Таблица 2). Това показва, че нанасянето на 

празеодимов оксид на повърхността на Al2О3 е свързано с намаляване размера на 

частиците му в резултат на взаимодействие между PrОх и носителя (Al2О3), 

съществуването на което бе доказано с помощта на УВ спектроскопия и рентгенофазов 

анализ на xPrО2-Al2О3. Намаляването на съдържанието на PrО2 води до уширение на 

линиите на Pr 3d5/2 спектрите. Това предполага, че в зависимост от съдържанието на 

празеодимов оксид на повърхността на носителя присъстват различни по стехиометрия 

частици PrОх. Стойностите на атомното отношение Pr:Al нарастват с повишаване 

съдържанието на PrО2 (Таблица 2). Това се дължи на нарастване степента на 

екраниране на повърхността на носителя (Al2О3) с частици празеодимов оксид, което е 

най-ясно изразено при 20PrО2-Al2О3. 

 

Таблица 2. Стойности на свързващата енергия на електроните от Pr 3d, O 1s нива и 

атомните отношения Pr:Al за γ-Al2O3, Pr6O11 и xPrО2-Al2О3 образци. 

Образец O 1s (eV) Pr 3d5/2 (eV) Pr:Al 

γ-Al2O3 531.1 - - 

1PrО2-Al2О3 531.2 934.1 0.22 

6PrО2-Al2О3 531.1 934.1 1.28 

12PrО2-Al2О3 531.2 934.1 2.38 

20PrО2-Al2О3 530.6 934.1 3.67 

Pr6O11  528.4; 531.4 933.1 - 

 

Фотоелектронният спектър на O 1s електрони на обемния Pr6О11 показва наличие на 

два компонента със свързващи енергии 528.4 еV и 531.4 еV (Таблица 2). Първият 

компонент се дължи на повърхностни О
2-

 йони от решетката на празедимовия оксид, 

т.е. характеризиращ връзката Pr-O, а вторият е индикация за присъствието на 

повърхностни кислородни частици (O
-
, O

2-
2 и/или O

-
2) от адсорбирани хидроксилни 

(OH
-
) и/или карбонатни (СО3

2-
) групи. Фотоелектронният спектър на O 1s електроните 
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на Al2О3 представлява единичен пик с максимум при 531.1 еV, характеризираш 

връзката Al-O в решетката на -Al2О3 (Таблица 2). 

Спектрите на O 1s електроните на смесени xPrО2-Al2О3 носители показват, че 

модифицирането на Al2О3 с 1, 6, и 12 тегл.% PrО2 не води до изменения в позицията на 

максимумите им. Обаче, фотоелектронният спектър на O 1s електрони на образец, 

съдържащ 20 тегл% PrО2, е съставен от два компонента. Първият компонент, 

характеризиращ връзката Al-O в решетката на Al2О3, е със свързваща енергия 530.6 еV, 

т.е. с 0.5 еV по-ниска от тази на немодифицирания Al2О3 (Таблица 2). Вторият 

компонент, дължащ се на адсорбирани частици O
-
, O

2-
2 и/или O

-
2 на повърхността на 

празеодимовия компонент, е със свързваща енергия 530.1 еV. Следователно, стойността 

на свързващата енергия на последния компонент е отместена към по-висока стойност в 

сравнение с тази на обемния Pr6О11 (528.4 eV). Това потвърждава наличието на 

взаимодействие между PrОх и Al2О3 чрез формиране на връзката Pr-О-Al. 

 

3.1.2. Катализатори 

Фотоелектронните спектри на Pt 4d5/2 подниво на накалени, редуцирани и 

отработени Pt/хPrО2-Al2О3 катализатори са показани съответно на Фигура 3А, В и С. 

Стойностите на свързващата енергия на електроните от Pt 4d5/2 поднивото са 

представени в Таблица 3. Окислителното състояние на Pt за всеки образец е установено 

след разлагане на фотоелектронните спектри на Pt 4d5/2 електрони на три компонента 

съответно със свързващи енергии 313.2-314.1 eV, 316.5-317.2 eV и 319.9-320.1 eV. 

Стойностите на свързващата енергия на първия компонент показват наличие на 

платинови частици в напълно редуцирано състояние (Pt
0
), а тези при 316.5-317.2 eV 

характеризират частици PtO (или Pt
2+ 

йоните). Стойностите на свързващата енергия на 

третия компонент (319.9-320.1 eV) са по-високи, отколкото цитираните в литературата 

за частици Pt
4+

 в структурата на PtO2. Следователно, този сигнал е свързан с 

присъствието на Pt
4+

 в структурата на ненапълно разложени оксихлорплатинени 

комплекси [Pt
4+

OxCly]s. Анализът на Pt 4d5/2 електрони показва, че окислителното 

състояние на платината в голяма степен зависи от природата на носителя.  

В Pt/Al2О3 образец, накален при 823 K, Pt присъства основно под формата на Pt
0
. 

Окислителното състояние на Pt обаче, търпи съществени промени в случая, когато тя е 

нанасена на повърхността на обемен Pr6O11 (Фиг. 3А, Таблица 3). Тези промени се 

изразяват в значително намаляване стойностите на свързващата енергия (от 314.1 до 

313.5 eV, съответно за Pt/Al2О3 и Pt/Pr6O11) и количеството на Pt
0
. В същото време 

количеството на Pt частици с ниска електронна плътност се увеличава. Наблюдаваните 

ефекти могат да бъдат отдадени на пренос на заряд от платината към празеодимовия 

компонент, т.е. взаимодействието между Pt и Pr, изразено чрез формиране на връзката 

Pt-O-Pr, има електронен характер. Сравнявайки окислителното състояние на Pt в 

Pt/Al2О3 и Pt/хPrО2-Al2О3 катализатори се оказва, че платината поддържа частичен 
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положителен заряд (Pt
δ+

), когато е нанесена върху смесени носители. Доказателство за 

това е по-малкото количество на Pt
0
 по отношение на платина в окислително състояние 

(Таблица 3).  

 

Таблица 3. Стойности на свързващата енергия на Pt 4d5/2, Pr 3d5/2 и O 1s електрони и 

атомни отношения за накалени, редуцирани и отработени Pt/хPrО2-Al2О3 катализатори. 

* Процентно съдържание  

 

Стойностите на свързващата енергия на платиновите компоненти в редуцирани 

катализатори остават непроменени по отношение на тези на накалени образци, но се 

променя процентното им съдържание (Фиг. 3В, Таблица 3). Редукцията води до 

значително нарастване на количеството на Pt
0
 компонент. Въпреки това, платинови 

частици с ниска електронна плътност все пак съществуват, особено в случая на PrО2-

съдържащи образци, което е резултат от пренос на заряд от Pt към Pr компонент.  

Анализът на фотоелектронните спектри на Pt 4d5/2 електрони на отработени 

Pt/хPrО2-Al2О3 катализатори показва, че интензитетът на компонентите и стойностите 

на свързващата енергия остават непроменени по отношение на тези на редуцирани 

образци (Фиг. 3С, Таблица 3). Обаче, интензитета на Pt 4d5/2 компонент в спектъра на 

Образец  
Pt 4d5/2 (eV) Pr 3d5/2 (eV) O 1s (eV) 

Атомни отношения 

   Pt:Al Pt:Pr + Al 

        

Pt/Al2О3        

Накален 314.1 (52.9)
*
 317.1 (28.1)

*
 320.1 (19.0)

*
 - 531.3 0.0017 - 

Редуциран  314.1 (54.8) 317.1 (17.0) 320.1 (28.2) - 531.3 0.0013 - 

Отработен 314.1 (36.1) - 320.1 (63.9)  531.4 0.0004 - 

Pt/1PrО2-Al2О3        

Накален 313.6 (30.1) 316.5 (41.1) 320.1 (28.8) 933.9 (79.4) 531.6 0.0020 0.0019 

Редуциран  313.6 (45.5) 316.5 (32.7) 320.1 (21.8) 933.5 (77.1) 531.0 0.0009 0.0009 

Отработен 314.1 (59.7) - 320.1 (40.3) 933.4 (75.6) 531.4 0.0010 0.0010 

Pt/6PrО2-Al2О3        

Накален 313.2 (33.3) 316.5 (40.6) 319.9 (26.1) 933.9 (78.6) 531.2 0.0026 0.0026 

Редуциран  313.2 (50.2) 316.5 (35.8) 319.9 (14.0) 934.1 (69.2) 531.5 0.0011 0.0011 

Отработен 313.1 (44.2) 316.6 (35.1) 320.1 (20.7) 933.9 (79.3) 531.5 0.0012 0.0012 

Pt/12PrО2-Al2О3        

Накален 313.6 (38.3) 316.6 (34.7) 319.9 (27.0) 933.9 (75.4) 531.4 0.0038 0.0036 

Редуциран  313.6 (46.3) 316.6 (26.5) 319.9 (27.2) 933.8 (73.8) 531.1 0.0012 0.0012 

Отработен 313.2 (48.6) 316.5 (24.9) 319.9 (26.5) 933.9 (77.5) 531.3 0.0011 0.0011 

Pt/20PrО2-Al2О3        

Накален 313.7 (37.9) 316.6 (35.2) 319.9 (26.8) 933.8 (77.8) 531.2 0.0127 0.0039 

Редуциран 313.6 (47.3) 316.6 (35.6) 319.9 (17.1) 934.1 (74.7) 531.4 0.0012 0.0012 

Отработен 313.6 (49.4) 316.6 (18.9) 319.9 (31.7) 933.7 (77.2) 531.3 0.0012 0.0011 

Pt/Pr6O11        

Накален 313.5 (21.4) 317.2 (54.2) 320.1 (24.4) 932.1 (74.1) 528.0 - - 

Редуциран  313.9 (42.7) 316.9 (36.9) 320.1 (20.4) 932.9 (77.0) 529.2 - - 

Отработен 313.7 (48.6) 316.6 (29.9) 319.9 (21.5) 932.6 (72.2) 529.1 - - 

Pr6O11        

Накален  - - - 933.1 (64.0) 528.4 - - 

Редуциран - - - 933.1 (67.0) 529.2 - - 
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Pt/Al2О3 намалява. Тези резултати потвърждават заключението от рентгенофазовия 

анализ, а именно, че присъствието на празеодимов оксид в Pt/хPrО2-Al2О3 препятства 

агломерацията на PtOx, докато в случая на Pt/Al2О3 се наблюдава процес на 

окрупняване на PtOx частиците.  

 

 

 

Фиг. 3. Фотоелектронни спектри на Pt 4d5/2 подниво за накалени при 823 K (A), 

редуцирани при 773 K (B) и отработени (C) Pt/хPrО2-Al2О3 катализатори с различно 

съдържание на празеодимов оксид. 

 

Фотоелектронните спектри на електроните от Pr 3d5/2 поднивото за накалени, 

редуцирани и отработени Pt/Pr6О11 и Pt/хPrО2-Al2О3 катализатори са представени 
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съответно на Фигура 4А, В и С. Фотоелектронният спектър на Pr6О11 е представен за 

сравнение. 

 

 

 

Фиг. 4. Фотоелектронни спектри на Pr 3d5/2 подниво за накалени при 823 K (A), 

редуцирани при 773 K (B) и отработени (C) Pt/хPrО2-Al2О3 катализатори с различно 

съдържание на празеодимов оксид. 

 

Установено е, че нанасянето на Pt на повърхността на обемен Pr6О11 води до 

понижаване на стойността на свързващата енергия на Pr 3d5/2 електрони с 1 eV (от 933.1 

до 932.1 eV, съответно за накалени Pr6O11 и Pt/Pr6O11), което означава, че празеодимът в 

Pt/Pr6O11 е частично редуциран. Една от причините за това би могла да бъде пренос на 

заряд от платината към празеодимовия оксид, което води до получаване на частици 

PrOx с висока електронна плътност. Друга възможност включва присъствието на 

неразложени по време на процеса на накаляване повърхностни оксихлоридни (Pr
3+

OCl) 

и/или хидроксихлоридни (Pr
3+

(OH)2Cl) комплекси.  
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Анализът на Pr 3d5/2 електрони на Pt/хPrО2-Al2О3 катализатори показва, че 

стойностите на свързващата енергия (933.8-933.9 eV) са идентични с тези на 

празеодимовия компонент в хPrО2-Al2О3 носители (933.9-934.1 eV) (Таблици 2 и 3). 

Следователно, влиянието на платината върху електронното състояние на 

празеодимовия йон е слабо изразено, когато празеодимовият оксид е предварително 

нанесен на повърхността на Al2О3 и е формирана връзката Pr-O-Al.  

Както се вижда от Таблица 3 стойностите на свързващата енергия на Pr 3d5/2 

електрони на Pt/Pr6O11 обазец след редукция при 773 К нараства с 0.8 eV (от 932.1 до 

932.9 eV), а тези на редуцирани Pr6O11 и Pt/хPrО2-Al2О3 на практика остават 

непроменени. Регистрираното отместване на свързващата енергия на Pr 3d5/2 електрони 

на Pt/Pr6O11 към по-високи стойности би могло да се отдаде на процес на редисперсия 

на частици PrOx в присъствието на платина в резултат на взаимодействието между Pt и 

Pr, включващо наличието на значителен брой връзки Pt-О-Pr. Друг важен резултат, 

който трябва да бъде отбелязан е, че интензитетът на Pr 3d5/2 компоненти във 

фотоелектронните спектри на всички образци намалява след редукция (Фиг. 4В). Това 

означава, че не бива да бъде изключена и възможността за протичане на процес на 

агломерация на частиците PrОх. Позицията на Pr 3d5/2 компоненти в спектрите на 

редуцирани образци не търпят промени след провеждане на процеса на реформинг на 

метан с въглероден диоксид (Фиг. 4С, Таблица 3).  

Стойностите на свързващата енергия на O 1s електроните в накалени, редуцирани и 

отработени Pt/хPrО2-Al2О3 образци с различно съдържание на празеодимов оксид са 

преставени в Таблица 3. Импрегнирането на Pr6О11 с H2PtCl6 e причина за слабото 

отместване на стойностите на свързващата енергия на компонентите, характеризиращи 

О
2-

 йоните от решетката на празеодимовия оксид (528.4 eV) и повърхностно 

адсорбираните частици O
-
, O

2-
2 or O

-
2 (531.4 eV) към по-ниски стойности, съответно 

528.0 и 530.9 eV и нарастване отношението между интензитетите на пиковете при 528.0 

и 530.9 eV. Това се дължи на повишена мобилност на кислородните атоми от решетката 

на носителя (Pr6О11) вследствие отслабване силата на връзката Pr-О поради 

взаимодействие Pt-Pr. Последното се потвърждава и чрез нарастване на отношението 

между интензитетите на компонентите при 528.0 и 530.9 eV. Резултатите показват, че 

формата и позицията на пиковете във фотоелектронните спектри, характеризиращи О 

1s електроните в Pt/хPrО2-Al2О3, са идентични с тези на немодифицирания Al2О3. Това 

отново подтвърждава заключението, че влиянието на Pt върху окислителното състояние 

на Pr компонент е незначително, в случаите когато той е предварително нанесен върху 

Al2О3.  

Редуцирането на Pr6O11, Pt/Pr6O11 и Pt/хPrО2-Al2О3 образци води до понижаване 

интензитета на О 1s компоненти, което е резултат от значителното намаляване на броя, 

респ. общата повърхност, на достъпните за анализ кислородни атоми. Стойностите на 

свързващите енергии на О 1s, характеризиращи връзката Pr-O в Pr6O11 (528.4 eV) и тази 
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в Pt/Pr6O11 (528.0 eV), се отместват към по-висока стойност (529.2 eV) след редукция на 

образците. Подобно явление не се наблюдава във фотоелектронните спектри на 

редуцирани Pt/хPrО2-Al2О3 катализатори. Наблюдаваното отместване в стойностите на 

свързващата енергия на O 1s е свързано с генериране на дефекти в решетката на Pr6O11. 

Установено е, че редукцията води до по-голям относителен интензитет на О 1s спектър, 

показващ наличие на адсорбирани ОН
-
 групи (531.4 eV), в сравнение с този при 529.2 

eV, което предполага формиране на празеодимов хидроксид. Фотоелектронните 

спектри на отработени катализатори показват, че провеждането на процеса на 

реформинг на метан с СО2 не води до промени в състоянието на О 1s електроните по 

отношение на това на редуцирани образци. 

Стойностите на атомните отношения Pt:Al и Pt:Pr+Al за накалени и редуцирани 

образци нарастват с повишаване съдържанието на празеодимов оксид, което е свързано 

с повишаване концентрацията на PrOx на повърхността на Al2О3 и/или с повишаване 

степента на дисперсност на PtOx частици (Таблица 3). 

Получените резултати от рентгеновата фотоелектронна спектроскопия могат да се 

обединят по следния начин: (i) импрегнирането на Al2О3 с празедимов нитрат води до 

формиране на добре диспергирани частици празеодимов оксид поради силно 

взаимодействие Pr-Al; (ii) два типа платинови частици се образуват на повърхността на 

редуцирани катализатори: Pt
0
 и Pt

δ+
, дължащо се на близък контакт между Pt и 

кислород-съдържащи празеодимови съединения; (iii) нанасянето на Pt на повърхността 

на Pr6O11 носител е основно свързано с образуване на платинови частици в по-високо 

окислително състояние в сравнение с Pt/Al2О3 поради пренос на заряд от платината към 

празеодимовия оксид; (iv) в случаите, когато празеодимовият оксид е предварително 

нанесен върху Al2О3 и е формирана връзка Pr-O-Al, влиянието на Pt върху 

електронното състояние на празеодимовия йон е незначително.  

 

3.2. Дифузно-отражателна инфрачервена спектроскопия с Фурие преобразувание на 

адсорбиран въглероден оксид  

Получена е по-пълна информация за ефекта на съдържанието на празеодимов оксид 

и температурата на редукция върху електронните свойства и морфология на активните 

метални центрове (Pt), както и за механизма на формиране на различни по състав 

комплекси на повърхността на редуцирани Pt/хPrО2-Al2О3 образци.  

Инфрачервените спектри на адсорбиран СО върху накалени при 823 K и 

редуцирани при 773 и 973 K Pt/хPrО2-Al2О3 образци в интервала 2150-1750 cm
-1

 са 

представени съответно на Фигура 5А и В.  

Адсорбиран СО на повърхността на Pt/Al2О3 катализатор води до появата на 

основна ивица при 2060 cm
-1

 със значително уширение в нискочестотната и област, 

дължаща се на линейно свързани СО молекули с повърхността на метални Pt центрове 
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(Pt
0
). Това означава, че Pt компонент в Pt/Al2О3 съществува основно под формата на 

платинови частици с висока електронна плътност, което също така бе потвърдено с 

помощта на рентгенофазов анализ и рентгенова фотоелектронна спектроскопия.  

Нанасянето на Pt на повърхността на повърхността на обемен Pr6O11 води до 

отместване на максимума на основната ивица, регистрирана при Pt/Al2О3 (2060 cm
-1

), 

към по-високи стойности на вълновото число (2070 cm
-1

). Това е свързано с формиране 

на Pt частици с по-високо координационно число при Pt/Pr6O11, отколкото при Pt/Al2О3, 

което е резултат от различната природа на взаимодействията Pt-Al и Pt-Pr. Последното 

бе потвърдено при анализа на редуцирани образци с помощта на рентгенова 

фотоелектронна спектроскопия.  

 

 

 

Фиг. 5. Инфрачервени спектри на адсорбиран СО в интервалите 2150-1750 cm
-1

 и 

1750-1200 cm
-1

 за Pt/хPrО2-Al2О3 образци, редуцирани при 773 K (А) и 973 K (В). 

 

Присъствието на малки количества празеодимов оксид (1 тегл.%) в Pt/Al2О3 

катализатор води до: (i) отместване на основната ивица, дължаща се на Pt
0
-CO 

комплекс (2060 cm
-1

), към по-високи стойности на вълновото число (2068 cm
-1

) и (ii) 

появата на добре дефинирано рамо при 2081 cm
-1

. Тези резултати предполагат, че 

платината в Pt/хPrО2-Al2О3 преимуществено взаимодейства с PrOx чрез формиране на 

връзката Pt-O-Pr, което е в съгласие с изводите, получени с помощта на УВ 

спектроскопия. С нарастване съдържанието на празеодимов оксид (6, 12 и 20 тегл.%) в 

Pt/хPrО2-Al2О3 образци (Фиг. 5А), позициите на адсорбционните ивици при 2068 и 2081 

cm
-1

, характеризиращи съответно Pt
0
 и Pt

δ+
, се отместват към по-ниски стойности на 

вълновото число (до 2062 и 2076 cm
-1

, респективно). В допълнение, интензитетът на 

адсорбционните СО ивици в спектрите на Pt/6PrО2-Al2О3, Pt/12PrО2-Al2О3 и Pt/20PrО2-
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Al2О3 е значително по-голям от този на ивиците в спектрите на Pt/1PrО2-Al2О3 и 

Pt/Al2О3. Наблюдаваното отместване и регистрираната разлика в интензитетите биха 

могли да бъдат отдадени на намаляване размера на Pt частици с нарастване 

съдържанието на PrO2, т.е. по-добре диспергирани Pt частици на повърхността на 

смесени PrO2-Al2O3 носители при PrO2  6 тегл.%. Това е в съгласие с модела на 

Blyholder, където е показано, че средният брой връзки Pt-Pt в малките по размер 

платинови частици е по-малък от този в по-големите частици. Следователно, при 

малките по размер частици, преносът на електронна плътност от 5d орбиталите на Pt 

към 2π* антисвързващите орбитали на адсорбираните CO молекули ще се реализира в 

по-голяма степен, като по този начин се понижава силата на връзката С-О и честотата 

на трептене се отмества към по-ниски стойности на вълновото число. Интензитетът на 

СО ивиците в спектъра на Pt/20PrО2-Al2О3 е значително по-нисък, в сравнение с този на 

ивиците в спектрите на Pt/6PrО2-Al2О3 и Pt/12PrО2-Al2О3, което се дължи на частично 

припокриване на платиновите центрове с частици редуциран празеодимов оксид.  

Редуцирането на образците Pt/Al2О3, Pt/6PrО2-Al2О3 и Pt/20PrО2-Al2О3 при по-

висока температура (973 K) води до отместване максимума на основната ивица към по-

високи стойности на вълновото число (от 2062 до 2068 cm
-1

 съответно, при 773 и 973 K, 

Фиг. 5В). Това е свързано с формирането на платинови центрове с високо 

координационно число вследствие нарастване силата на взаимодействие между Pt и 

хPrО2-Al2О3 носители.  

Термичната стабилност на връзката Pt-CO бе определена при температурно 

програмирана десорция на СО. Анализът на инфрачервените спектри в интервала 2150-

1750 cm
-1

 установи, че висока термична стабилност на връзката Pt-CO се забелязва при 

образец с най-високо съдържание на празеодимов оксид (20 тегл.%). Последното е 

свързано с промяна в окислителното състояние на платиновите центрове вследствие 

значително по-високата им дисперсност в Pt/20PrО2-Al2О3, което е резултат от 

взаимодействието Pt-Pr.  

Въз основа на проведените изследвания с помощта на инфрачервена спектроскопия 

относно влиянието на съдържанието на празеодимов оксид и температурата на 

редукция върху повърхностното състояние на Pt центрове на повърхността на смесени 

PrO2-Al2O3 носители, могат да се направят следните заключения: (i) присъствието на 

празеодимов оксид води до формиране на платинови центрове с различна електронна 

плътност (Pt
0
 и Pt

δ+
) вследствие на наличието на взаимодействие Pt-Pr; (ii) 

взаимодействието Pt-Pr е отговорно за по-високата степен на дисперсност на 

платиновите частици, изразено чрез по-високия интензитет на адсорбционните ивици 

на Pt/хPrО2-Al2О3 образци в сравнение с тези на Pt/Al2О3; (iii) при високи концентрации 

на празеодимов оксид (20 тегл.%), интензитетът на инфрачервените ивици намалява 

вследствие екраниране на платиновите центрове с частици на редуциран празеодимов 

оксид; (iv) по-малкият размер на платиновите частици в Pt/хPrО2-Al2О3 води до по-
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висока термична стабилност на връзката Pt-CO за тези образци; (v) празеодимовият 

оксид препятства агломерацията на платиновите частици при високи темепратури на 

редукция (973 K).  

 

3.3. Температурно-програмирана десорбция на въглероден диоксид  

Получена е информация относно количеството и силата на киселинно-основните 

центрове на повърхността на хPrО2-Al2О3 носители. В профилът на немодифицирания 

Al2О3 са регистрирани три пика с локализирани максимуми в температурните 

интервали 370-470 K, 490-870 K и 1000-1200 K, показващи съответно присъствието на 

повърхностни центрове със слаба (OH
-
) основност, Люисови центрове (Al

3+
-O

2-
) със 

средна основност, които са доминиращи, и центрове със силна основност вледсвие на 

освобождаване на карбонати от повърхността на кислородни аниони с ниско 

координационно число. 

Модифицирането на повърхността на Al2O3 с 12 или 20 тегл.% PrO2 води до 

нарастване интензитета на десорбционните пикове и отместване на техните позиции 

към по-ниски температури. Последното е индикация за генериране на значително 

количество адсорбционни центрове със слабоосновен характер на повърхността на 

12PrО2-Al2О3 и 20PrО2-Al2О3 образци. Установена е зависимост между интензитета на 

десорбционните пикове и количеството центрове с основен характер. Количеството 

десорбиран въглероден диоксид нараства в следния ред: Al2О3 (127 μmol g
-1

) < 12PrО2-

Al2О3 (189 μmol g
-1

) < 20PrО2-Al2О3 (212 μmol g
-1

), което означава, че най-голям брой 

повърхностни центрове с основен характер се наблюдават при образеца с най-високо 

съдържание на празеодимов оксид.  

 

4. Окислително-редукционни свойства на хPrO2-Al2O3 носители и Pt/хPrO2-Al2O3 

катализатори 

 

Профилът на немодифициран Al2О3, подложен на температурно програмирана 

редукция (ТПР) не съдържа пикове, показващи протичането на редукционен процес 

вследсвие на изключителния афинитет на алуминиевия йон към кислорода и 

формирането на неразрушима връзка Al-O. Обаче, ТПР профилът на обемен Pr6O11 

съдържа два слабоинтензивни пика при 680 и 742 K и един ясно изразен при 809 K 

(Фиг. 6). Първите два пика са резултат от процеса на отнемане на частици 

повърхностен кислород (O
2-

 и/или O
-
), което води до частична редукция на PrO2 до 

Pr2O3. Пикът при 809 K, характеризиращ най-голямо количество консумиран водород, е 

свързан с пълна редукция на PrO2 до Pr2O3 чрез елиминиране на решетъчен кислород. 

Позициите на пиковете в ТПР профила на 20PrО2-Al2О3 носител се отместват към по-

ниски температури в сравнение с тези, наблюдавани в ТПР профила на обемен Pr6O11. 

Това изменение се дължи на формиране на връзката Pr-O-Al вследствие 
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взаимодействие между PrOх и Al2О3, което от своя страна води до по-висока 

дисперсност на Pt. Редукцията на 20PrО2-Al2О3 води до появата на един тесен пик при 

610 K и един широк в температурния интервал 640-770 K. По-ниско температурният 

пик (610 K) е следствие от редукцията на добре диспергирани частици PrOх на 

повърхността на Al2О3, а широкият ТПР пик е свързан с формиране на агломерирали в 

известна степен частици PrOx, което бе потвърдено съответно с помощта на  

рентгенофазовия анализ и рентгеновата фотоелектронна спектроскопия.  

ТПР профилите на накалени Pt/Al2О3, Pt/Pr6О11 и Pt/xPrО2-Al2О3 образци и ефектът 

от подлагането им на последователни етапи на реокисление при температури 773 K (R-

O773) 1073 K (R-O1073) с последваща редукция oт 298 дo 1000 K са представени на 

Фигура 6.  

 

 

 

Фиг. 6. ТПР профили на Pt/xPrО2-Al2О3 с различно съдържание на празеодимов 

оксид и последователни етапи на реокисление при температури 773 K (R-O773) 1073 K 

(R-O1073) с последваща редукция от 298 до 1000 K. 
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Редукцията на нанесена платина на повърхността на немодифициран Al2О3 води до 

появата на серия от температурни пикове при 360, 466, 662, 793 и 928 K. 

Нискотемпературният пик (360 K) се дължи на редукцията на PtO2, значителна част от 

който преминава в Pt
0
, а по-малка фракция - в Pt

2+
. ТПР пикът при 466 K потвърждава 

присъствието на хлорплатинени комплекси ([Pt
4+

(OН)xCly]s и [Pt
4+

OxCly]s), получени при 

разлагане на H2PtCl6 по време на процеса на накаляване. ТПР пикът при 662 K, 

показващ най-висока степен на консумиран водород, е следствие от редукцията на 

частици PtOx, взаимодействащи слабо с повърхността на носителя. Слабоинтензивните 

пикове при 793 и 928 K са свързани съответно с: (i) редукция на клъстери от частици 

PtOx и (ii) редукция на PtOx, намиращи се на труднодостъпни за водород места на 

повърхността на Al2О3. Импрегнирането на Pr6О11 с H2PtCl6 води до появата на два ясно 

изразени пика при 444 и 550 K. Първият от тях вероятно се дължи на едновременната 

редукция на добре диспергирани кристалити PtOx и частици PrOx на повърхността на 

носителя, а вторият пик (550 K) е свързан основно с редукцията на носителя (Pr6О11). 

Фигура 6 показва, че максимумите на пиковете в ТПР профила на обемен Pr6О11, 

свързани с редукция на повърхностен кислород (680 и 742 К) и редукция в обема на 

материала (809 К), се отместват към значително по-ниски температури (550 К) след 

нанасянето на Pt, т.е. наблюдава се по-добра редуцируемост на празеодимовия оксид в 

присъствие на Pt. Това се дължи на формиране на повърхностен комплекс Pt-PrOx, 

който спомага за преноса на водород от платиновите центрове към празеодимовия 

оксид и улеснява миграцията на решетъчен кислород от обема на празеодимовия оксид 

към повърхността. Последното се потвърждава от резултатите, получени с помощта на 

ИЧ спектроскопия и рентгенова фотоелектронна спектроскопия. Сравнявайки 

редукционните профили на Pt/Al2О3 и Pt/Pr6О11 (Фиг. 6) се вижда, че редукцията на 

нанесена платина на повърхността на обемен Pr6О11 протича при по-ниска температура 

(444 K), отколкото когато тя е на повърхността на Al2О3 (662 K). Това е свързано със 

значително по-високата степен на дисперсност на Pt частици при Pt/Pr6О11, 

провокирано от наличието на връзката Pt-O-Pr.  

Редукцията на Pt/xPrО2-Al2О3 води до появяване на ТПР пикове в интервалите 310-

420 K, 430-530 K и 570-740 K. Позицията на пиковете в първия температурен регион е 

идентична с тази на пика при 360 K в профила на Pt/Al2О3 и характеризира редукция на 

PtO2. Температурният интервал 430-530 K е свързан основно с редукцията на PtOx и 

редукция на неголямо количество частици PrOх. Количеството консумиран водород в 

интервала 570-740 K е следствие от редукцията на частици PtOx, взаимодействащи по-

силно с носителя, и на на празеодимови оксидни съединения в системата Pt/xPrО2-

Al2О3. Присъствието на PrО2 ≥ 6 тегл.% PrО2 в Pt/xPrО2-Al2О3 води до отместване 

максимума на пика в ТПР профила на Pt/Al2О3, съответстващ на редукция на PtOx (662 

K,) до значително по-ниски температури (около 475 K). Това означава, че 

празеодимовият оксид благоприятства редуцируемостта на платиновия компонент в 
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Pt/xPrО2-Al2О3, най-вероятно вследствие на по-високата степен на дисперсност на Pt 

частици, дължаща се на връзката Pt-О-Pr. С нарастване съдържанието на празеодимов 

оксид, отношението между интензитетите на пиковете в температурните интервали 

430-530 K и 570-740 K намалява. Това потвърждава направеното с помощта на ИЧ 

спектроскопия предположение за частично припокриване на повърхността на 

платиновите центрове с частици PrOx, което от своя страна затруднява достъпа на 

водород до Pt. Сравнявайки ТПР профилите на Pt/Pr6О11 и Pt/xPrО2-Al2О3 (Фиг. 6), се 

вижда, че редукцията на метал оксидните частици (PtOx и PrOx) в случая на Pt/xPrО2-

Al2О3 протича при по-висока температура. Последното предполага, че взаимното 

влияние между частиците PtOx и PrOx е застъпено в по-малка степен при 

трикомпонентните системи вследствие съществуването и на друг тип взаимодействия 

освен Pt-Pr, а именно Pt-Al и Pr-Al.  

За по-пълно изследване на окислително-редукционните свойства на Pr6О11, 

Pt/Pr6О11, Pt/Al2О3 и Pt/xPrО2-Al2О3, образците са подложени на последователни етапи 

на реокисление при температури 773 K (R-O773) 1073 K (R-O1073) с последваща 

редукция от 298 до 1273 K (Фиг. 6). Резултатите показват, че след подлагането на 

обемен Pr6О11 на R-O773 обработка, интензитетът на ТПР пиковете, свързани с редукция 

на повърхностен кислород (680 и 742 K), е значително по-голям от този на пиковете, 

характеризиращи редукцията на кислородни атоми от решетката на материала (809 K). 

Това предполага наличие на процес на насищане на повърхността на Pr6O11 с 

кислородни частици, притежаващи много по-голяма степен на мобилност в сравнение с 

тази на решетъчния кислород. При реокисление на Pt/Pr6О11 при темепратура 773 K, 

пикът съответстващ на редукция на носителя се отмества към по-ниски темепратури (от 

550 до 444 K) и напълно съвпада с пика, характеризиращ редукцията на платиновия 

компонент. Последното би могло да бъде следствие от нарастване на контактната 

повърхност между Pt частици и носителя, повишавайки подвижността на кислородните 

атоми в обема на Pr6О11.  

Подлагането на Pt/Al2О3 на R-O773 обработка води до появата на един основен пик в 

температурния интервала 340-570 K и втори слабоинтензивен пик в интервала 650-830 

K. По-ниският интензитет на тези пикове в сравнение с тeзи на пиковете, получени 

след първия етап на редукция показва, че голяма част от платиновите частици са 

агломерирали по време на първия етап на редукция и окислението при температура 773 

K не е достатъчно за тяхната редисперсия.  

ТПР профилите на трикомпонентната система Pt/xPrО2-Al2О3, подложени на R-O773 

обработка съдържат по два пика (Фиг. 6): един интензивен в температурния интервал 

310-520 K, свързан с редукцията на PtOx и един по-малък в региона 560-680 K, 

характеризиращ редукцията на частици PrOx. Установено е, че позицията и 

интензитетът на пиковете в редукционните профили на Pt/xPrО2-Al2О3 след R-O773 

обработка се различават от тези, получени след първия етап на редукция. Тези 



22 
 

изменения могат да бъдат сумирани по следния начин (Фиг. 6): (i) пиковете, получени 

след R-O773 се характеризират с по-нисък интензитет и отместване позицията на 

техните максимуми към по-ниски тимператури и (ii) интензитетът на пиковете в 

региона 310-520 K е значително по-висок от този на пиковете в интервала 560-680 K. 

По-ниският интензитет на ТПР пиковете, наблюдавани след подлагането на образците 

на R-O773 предполага, че метал оксидните частици търпят известна агломерация по 

време на първия етап на редукция и подобно на Pt/Al2О3, окислението при 773 K не 

позволява тяхната редисперсия. В същото време, позицията на максимумите на 

пиковете се отмества с около 20 K към по-ниски температури на редукция, което 

означава подобрена редуцируемост на PtOx и PrOx. Имайки предвид факта, че 

интензитета на пиковете в интервала 310-520 K е значително по-висок от интензитета 

на пиковете в интервала 560-680 K, изглежда че тази подобрена редуцируемост е 

застъпена в по-голяма степен за платиновия компонент в Pt/xPrО2-Al2О3 катализатори.  

ТПР профилите на Pt/xPrО2-Al2О3 и Pt/Al2О3 образци след подлагането им на по-

висока температура на реокисление (R-O1073) показват силна агломерация на PtOx и 

PrOx, изразено чрез значително намаляване интензитета на редукционните им пикове 

(Фиг. 6). За разлика от Pt/xPrО2-Al2О3 и Pt/Al2О3, при същите окислително-редукционни 

условия (R-O1073), Pr6O11 и Pt/Pr6O11 образци почти напълно възстановяват 

първоначалната си структура. Наблюдаваната разлика в окислително-редукционното 

поведение на катализаторите потвърждава хипотезата, че степента на редуцируемост на 

PtOx и PrOx зависи от силата на връзките Pt-О-Pr, Pt-О-Al и Pr-О-Al, т.е. от природата на 

взаимодействие платина-носител в Pt/Pr6O11 и Pt/xPrО2-Al2О3.  

В заключение би могло да се допълне, че съществува синергичен ефект между 

редуцируемите метал-оксидни частици (PtOx и PrOx), който води до подобряване 

редуцируемостта и на двете фази, изразено чрез понижаване температурата им на 

редукция. Освен това, присъствието на празеодимов оксид препятства агломерацията 

на платиновите частици в Pt/xPrО2-Al2О3 образци по време на реокисление при 773 K. 

При по-високи темепратури на реокисление (1073 K) се наблюдава процес на 

агломерация на PtOx и PrOx частици. 

 

5. Каталитични свойства на Pt/Al2O3, Pt/Pr6O11 и Pt/хPrO2-Al2O3 катализатори в 

процеса реформинг на метан с въглероден диоксид  

 

5.1. Влияние на съдържанието на празеодимов оксид върху каталитичното поведение 

на Pt/Al2O3, Pt/Pr6O11 и Pt/хPrO2-Al2O3 

Реакцията на реформинг на метан с въглероден диоксид е проведена при 

температура 823 K и отношение между реагиращите вещества е единица (СН4:СО2 = 1). 

Резултатите от каталитичния тест показват, че поведението на катализаторите в 

реакцията на реформинг на метан с въглероден диоксид силно зависи от съдържанието 
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на празеодимов оксид, респ. от природата на носителя. Както се вижда от Таблица 4 

активността на катализаторите, изразена чрез степента на превръщане на метана, 

нараства в следния ред: Pt/Pr6O11 < Pt/Al2O3 < Pt/1PrO2-Al2O3 < Pt/6PrO2-Al2O3 ≈ 

Pt/12PrO2-Al2O3 ≈ Pt/20PrO2-Al2O3. Най-ниски стойности на конверсията на СН4 (25.80 

%) и СО2 (33.40 %.) се наблюдават за Pt/Pr6O11 катализатор, основната причина за което 

е припокриване на значителна част на активните Pt центрове с частици редуциран PrOx 

вследствие силното взаимодействие между тях. Последното води до намаляване 

достъпа на реагентите до активните Pt центрове. Установено е, че нанасянето на Pt на 

повърхността на Al2O3 носител с много по-голяма специфична повърхност (230 m
2
 g

-1
) 

от тази на Pr6O11 (3 m
2
 g

-1
) не води до осезаемо нарастване стойностите на конверсията 

на СН4 (от 25.80 до 31.10 %) и СО2 (от 33.40 до 42.60 %) в сравнение с тези на Pt/Pr6O11 

(Таблица 4). Ясно е, че освен специфичната повърхност, се намесват и други фактори, 

които влияят върху активността на катализатора. Един от тях е силата на 

взаимодействието метал-носител. Не голямата разлика в стойностите на конверсията на 

СН4 и СО2 за Pt/Al2O3 и Pt/Pr6O11 показват, че независимо от високата повърхност на 

носителя, взаимодействието между Pt и Al2O3 е много по-слабо, отколкото 

взаимодействието между Pt и Pr6O11. От друга страна, значителното количество 

повърхностни ОН
-
 групи под формата на празеодимов хидроксид в Pt/Pr6O11, 

регистрирано с помощта на рентгенова фотоелектронна спектроскопия, би могло да 

взаимодейства с образуващите се по време на реакцията въглерод-съдържащи 

съединения, при което се получават Н2 и СО (С + H2O → Н2 + СО).   

Присъствието на малки количества (1 тегл.%) празеодимов оксид в състава на 

Pt/Al2O3 води до по-високи стойности на конверсията на СН4 (41.80 %) и СО2 (49.50 %) 

и добив на Н2 (37.90 %) и СО (45.60 %) (Таблица 4). Причина за това е подобрената 

дисперност на активните платинови центрове в присъствие на празеодимов оксид, 

която бе регистрирана с помощта на рентгенофазов анализ.  

 

Таблица 4. Стойности на степента на превръщане на СН4 и СО2, добив на Н2 и СО и 

отношение Н2:СО за Pt/Al2O3, Pt/Pr6O11 и Pt/хPrO2-Al2O3 катализатори при температура 

на реакцията 823 K, отношение СН4:СО2 = 1:1, mcat = 0.05g и 120 min реакция. 

Образец ХСН4 (%) ХСО2 (%) YН2 (%) YСО (%) ZН2:СО 

Pt/Al2O3 31.10 42.60 25.30 36.80 0.69 

Pt/1PrO2-Al2O3 41.80 49.50 37.90 45.60 0.81 

Pt/6PrO2-Al2O3 50.30 60.50 45.20 55.40 0.81 

Pt/12PrO2-Al2O3 45.20 62.00 42.80 53.60 0.80 

Pt/20PrO2-Al2O3 47.20 59.10 41.20 53.10 0.78 

Pt/Pr6O11 25.80 33.40 22.00 29.60 0.74 
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С нарастване съдържанието на празеодимов оксид ( 6 тегл.%) в Pt/xPrO2-Al2O3 

катализатори стойностите на конверсията на СН4 (45.20-50.30 %) и СО2 (59.10-62.00 %), 

както и тези на добивите на Н2 (41.20-45.20 %) и СО (53.10-55.40 %) и на отношението 

Н2:СО (0.78-0.81) се повишават (Таблица 4). Това е следствие от по-висока дисперсност 

на активните платинови центрове в образците с по-високо съдържание на PrO2 и 

едновременното присъствие на Pt центрове с различна електронна плътност (Pt
0
 и Pt

δ+
) 

в определено отношение. Известно е, че метанът е молекула с подчертано редукционни 

свойства (донор на електрони) и адсорбцията (активацията) му протича на 

повърхността на центрове с висока електронна плътност (Pt
0
) чрез пренос на заряд от 

СН4 към LUMOM (най-ниската незаета молекулна орбитала на активния метал). 

Съгласно резултатите от рентгеновата фотоелектронна спектроскопия обаче, по-голяма 

част от платиновия компонент в образците със съдържание на празеодимов оксид ≥ 6 

тегл.% присъства под формата на частици с ниска електронна плътност (Pt
δ+

) 

вследствие на по-ясно изразеното взаимодействие Pt-Pr в сравнение с това в образеца 

Pt/1PrO2-Al2O3. В такъв случай, би трябвало каталитичната активност на образците в 

реакцията сух реформинг на метан да намалява с нарастване концентрацията на 

празеодимовия оксид. Съгласно квантово-химични изследвания на процеса сух 

реформинг на метан обаче, енергетически по-изгодно е адсорбцията на метана да се 

реализира на повърхността на метален център с понижена електронна плътност. Това 

означава, че присъствието на електронна двойка Pt
0
:Pt

δ+
 в определено отношение 

улеснява активацията на метана. 

Резултатите от каталитичния тест показват, че образците със съдържание на 

празеодимов оксид ≥ 6 тегл.% проявяват съизмерима активност в реакцията на 

реформинг на метан с СО2. Не по-високата активност на Pt/12PrO2-Al2O3 и Pt/20PrO2-

Al2O3 образци в сравнение с тази на Pt/6PrO2-Al2O3 е резултат основно от понижената 

хемосорбционна способност на активните платинови центрове поради стерично 

пречене от страна на частици празеодимов оксид, подобно на това, наблюдавано при 

Pt/Pr6O11.  

Таблица 4 показва, че стойностите на отношението Н2:CO за всички образци е по-

малко от единица. Това означава, че при избраните реакционни условия, процесът на 

реформинг на метан с СО2 не достига до термодинамично равновесие. Известно е, че 

реакционното равновесие за получаване на водород и синтез газ чрез процеса на 

реформинг на метан с въглероден диоксид силно зависи от скоростта на протичане на 

реакцията, обратна на процеса на конверсия на СО с водна пара (СО2 + Н2 → СО + 

Н2О). Последото е причина и за наблюдаваните по-високи стойности на конверсията на 

въглеродния диоксид в сравнение с тези на метана.  
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5.2. Влияние на температурата на реакцията върху степента на превръщане на СН4 и 

СО2 и добива на Н2 и СО 

Резултатите от каталитичния тест показват, че стойностите на степента на 

превръщане на метан и въглероден диоксид, както и добивите на водород и въглероден 

оксид за всички образци нарастват с повишаване на реакционната температура от 773 

до 973 K (Фиг. 7).  

 

 

 

Фиг. 7. Степен на превръщане на СН4 и СО2 и добив на Н2 и СО за Pt/Al2O3, Pt/Pr6O11 и 

Pt/хPrO2-Al2O3 катализатори като функция от температурата на каталитичната реакция. 

Данните са взети при 120 min на протичащатa реакция.  

 

Нарастването на степента на превръщане на реагентите с повишаване на 

температурата на реакция се дължи на по-високата кинетична енергия, която 

придобиват реагиращите молекули. Това води до повишаване броя на ефективните 

удари между тях, водещи до протичане на реакцията. Трябва да се отбележи, че 

независимо от избора на реакционна температура, степента на превръщане на СО2 е 
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винаги по-висока от тази на СН4 и отношението Н2:CO е по-ниско от единица. Това 

означава, че дори при 973 K, слабо ендотермичният процес, обратен на процеса на 

конверсия на СО с водна пара, протича с висока скорост.  

 

5.3. Влияние на съдържанието на празеодимов оксид върху стабилността на Pt/Al2O3, 

Pt/Pr6O11 и Pt/хPrO2-Al2O3 катализатори  

Изменението в степента на превръщане на СН4 и СО2, както и това на добивите по 

СО и Н2 като функция от времето на протичане на каталитичната реакция върху 

нанесени Pt катализатори при 873 К е представено на Фиг. 8. Резултатите от 

каталитичния тест показват, че Pt/Al2O3 и Pt/1PrO2-Al2O3 катализатори притежават 

висока начална активност, но в хода на реакцията те се дезактивират сравнително 

бързо. От друга страна, Pt/Pr6O11 и Pt/xPrO2-Al2O3 катализатори със съдържание на PrO2 

≥ 6 тегл.% проявяват много по-висока стабилност в реакцията на реформинг на метан с 

СО2, отколкото Pt/Al2O3 и Pt/1PrO2-Al2O3.  

Бързата дезактивация на Pt/Al2O3 и Pt/1PrO2-Al2O3 катализатори би могла да се 

отдаде на агломериране на металните активни частици (виж т. 6) и на значителното 

време на задържане на въглерод-съдържащи междинни съединения (СНх) на 

повърхността на активните Pt центрове, тъй като активирането на СН4 е най-бавният 

(скоростопределящ) стадий в реакцията реформинг на СН4 с СО2. Резултатите от 

рентгеновата фотоелектронна спектроскопия потвърдиха, че платиновият компонент в 

Pt/Pr6O11 и в Pt/хPrO2-Al2O3 катализатори с PrO2 ≥ 6 тегл.% взаимодейства 

преимуществено с празеодимовия оксид, в резултат на което присъства основно като 

Pt
δ+

. Това означава, че празеодимовият компонент в близост до Pt центрове е редуциран 

в известна степен (изразено чрез генериране на значителен брой кислородни ваканции в 

неговата структура) и улеснява дисоциацията на СО2, спомагайки за газификацията на 

отложения кокс, т.е. при Pt/Pr6O11 и Pt/хPrO2-Al2O3 катализатори със съдържание на 

праезодимов оксид ≥ 6 тегл.% едновременно с процесите на формиране на кокс протича 

и процес на своевременното му елиминиране.  

Би могло да се допусне, че по време на провеждане на реакцията на сух реформинг 

на метан, PrO2 газифицира отложените на повърхността на катализатора въглерод-

съдържащи съединения, в резултат на което преминава в Pr2O3 (4PrO2 + С → 2Pr2O3 + 

CO2). Формираният Pr2O3 е подложен на процес на окисление с СО2, включващ 

предварителна дисоциация на въглеродния диоксид до СО и атомен кислород (О*) и 

възстановяване на PrO2 за следващия цикъл. 
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Фиг. 8. Изменение в степента на превръщане на СН4 и СО2 и добивите на СО и Н2 като 

функция от времето на протичане на каталитичната реакция върху Pt/Al2O3, Pt/Pr6O11 и 

Pt/хPrO2-Al2O3 катализатори. 

 

В заключение би могло да бъде казано, че оптималното количество празеодимов 

оксид е 6 тегл.% за получаване на високо активни Pt/хPrO2-Al2O3 катализатори в 

реакцията на реформинг на метан с въглероден диоксид. Висока стабилност в 

реакцията на сух реформинг на метан проявяват Pt/хPrO2-Al2O3 катализатори със 

съдържание на празеодимов оксид ≥ 6 тегл.%, което се дължи на своевременното 

елиминиране на отложените въглерод-съдържащи съединения от повърхността на 

активните центрове. 

 

6. Морфология на активните мателни центрове в отработени катализатори 

 

С помощта на трансмисионна електронна микроскопия бе определено 

разпределението на платиновите частиците по размер в отработени катализатори (Фиг. 
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9). Анализът на Pt/Al2O3 катализатор след провеждане на реакцията на реформинг на 

метан с въглероден диоксид показва хетерогенно разпределение на платиновите 

частички по размер: (i) значителна част от малки по размер частици е концентрирана в 

интервала 4-16 nm и (ii) регистрирана е малка фракция платинови частици с по-голям 

размер 40-90 nm. За разлика от Pt/Al2O3 катализатор, размерите на значителна част от 

платиновите частици в отработен Pt/20PrO2-Al2O3 катализатор са концентрирани в 

интервала 3-7 nm. Следи от отложени въглерод съдържащи съединения на 

повърхността на отработени катализатори не са забелязани. 

 

20 nm

20 nm

 

 

Фиг. 7. Трансмисионна електронна микроскопия на отработени Pt/Al2O3 и Pt/20PrO2-

Al2O3 катализатори. 

 

Основавайки се на получените резултати e установено, че присъствието на 

празеодимов оксид в Pt/хPrO2-Al2O3 катализатори води до хомогенно разпределение на 

активните метални частички със среден размер от 4.5 nm и препятства тяхната 
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агломерация, което се потвърждава и от данните на рентгенофазовия анализ, ИЧ и 

рентгенова фотоелектронна спектроскопия.  

 

Изводи 

 

1. Нови смесени xPrO2-Al2O3 носители със съдържание на празеодимов оксид 1, 6, 

12 и 20 тегл.% и Pt катализатори на тяхна основа са синтезирани по метода на 

импрегниране. Използваните условия за синтез водят до формиране на добре 

диспергирани и лесно редуцируеми кислород-съдържащи празеодимови частици (PrOx) 

на повърхността на γ-Al2O3 вследствие наличие на Pr-Al взаимодействие. Установено е, 

че съдържание на PrO2 до 6 тегл.% стабилизира текстурните свойства на xPrO2-Al2O3 

оксиди.  

2. Изследвано е влиянието на температурата на накаляване и съдържанието на 

празеодимов оксид върху морфологията на активните метални частици в Pt/xPrO2-Al2O3 

катализатори. Установено е хомогенно разпределение на платинови частици на 

повърхността на оксидни катализатори, накалени при 823 К, вследствие на голяма 

контактна повърхност между Pt частици и празеодимовия оксид. Повишаването на 

температурата на накаляване до 1023 K, както и намаляването на съдържанието на PrO2 

е свързано с агломериране на платиновите частици. 

3. Синтезираните Pt/xPrO2-Al2O3 катализатори са подложени на последователни 

етапи на редукция и окисление при температури 773 и 1073 K с цел изследване 

окислително-редукционните свойства на PtOx и PrOx частици. Установено е наличието 

на синергичен ефект между платиновите и празеодимови частици, изразен чрез 

понижаване температурата им на редукция.  

4. С помощта на спектрални методи за анализ е установено формиране на два типа 

платинови частици на повърхността на редуцирани катализатори: Pt
0
 и Pt

δ+
, дължащо се 

на близък контакт между Pt и кислород-съдържащи празеодимови съединения. 

Едновременното присъствие на Pt
0
 и Pt

δ+
 частици в определено отношение е причина за 

повишаване стойностите на степента на конверсия на метан и въглероден диоксид, 

както и добива на водород.  

5. Изследвано е влиянието на празеодимовия оксид върху състоянието на активната 

метална фаза в хода на процеса. Установено е, че присъствието на празеодимов оксид 

препятства агломерацията на Pt (4.5 nm) и отлагането на кокс на повърхността на 

Pt/xPrO2-Al2O3 по време на провеждане на реакцията на реформинг на метан с 

въглероден диоксид поради формиране на повърхностен Pt-PrOx комплекс, вследствие 

на връдката Pt-O-Pr. 

6. Изследвана е връзката между структура, електронни свойства и каталитично 

поведение на Pt/xPrO2-Al2O3 катализатори в реакцията на реформинг на метан с 
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въглероден диоксид. Установено е, че катализатори със съдържание на празеодимов 

оксид ≥ 6 тегл.% проявяват висока активност и стабилност, което е резултат от 

високата дисперност на платиновите частици и ускоряване процеса на газификация на 

отложените на повърхността им въглерод-съдържащи съединения.  
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