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КаТаЛіТична аКТиВніСТЬ оКСиДноЇ Fe–Мn СиСТеМи В реаКЦіЇ 
оКиСненнЯ Со

 В останні роки гостро постає питання про зниження концентрації 
монооксиду вуглецю в різних техногенних виробах. В наслідок швидкого розвитку 
автоіндустрії в атмосферу потрапляє велика кількість СО, який швидко та міцно 
блокує гемоглобін в організмі людини та тварини, та викликає отруєння організму. 
Для вирішення цього питання намагаються знайти ефективні каталізатори, які 
були б здатні очистити навколишнє середовище від забруднення. Велике практичне 
значення мають оксидні каталізатори, які складаються із суміші оксидів, котрі за 
своїми властивостями можуть конкурувати з більш дорогими платиновими та 
паладієвими каталізаторами. Наприклад, багатокомпонентні оксидні каталізатори 
на основі перехідних металів (Zn, Fe, Mn, Cu тощо) здатні працювати при відносно 
низьких температурах. Серед великої кількості оксидних систем вивчені лише 
індивідуальні оксиди та деякі двохкомпонентні оксидні системи вибіркового складу 
[1–5].
 Метою нашої роботи було систематичне дослідження каталітичних 
властивостей змішаної оксидної Fe – Mn систем в реакції окиснення СО. Оксид 
марганцю веде себе, як активний компонент в оксидних каталізаторах, а оксид заліза 
відіграє позитивну роль в будові високо розвинутої поверхні каталізатора. Об‘єктом 
дослідження є реакція окиснення СО у СО2 на оксидних Fe – Mn каталізаторах.
 Для приготування зразків оксидної залізо-марганцевої системи 
використовувалось залізо (ос.ч.) та оцтовокислий марганець (ч.) Цю суміш розчиняли 
в концентрованій азотній кислоті (ос.ч.). Розчин, який утворився, випарювався 
та висушувався протягом 36 годин при 2000С. Таким чином було приготовлено 21 
зразок. Після приготування залізо-марганцевої системи, зразки досліджувалися, 
як каталізатори в реакції окиснення СО. За міру каталітичної активності була 
використана температура 100%-го перетворення СО в СО2. 
 Зразки для оксидної залізо-марганцевої системи після синтезу формувалися 
в реакційній суміші прогрівом при 2000 протягом 1 години та з наступним зниженням 
температури до кімнатної. Реакційна суміш для вивчення каталітичної активності 
складала 20% О2, 2% СО та 78% Не. Використовували U–подібний скляний реактор 
[6] На другому та третьому підвищенні температури розраховувалась каталітична 
активність. 
 На рисунку 1 представлена залежність ступеня перетворення СО в СО2 від 
температури експерименту для зразка 100мас.% Mn. 
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рис. 1. залежність ступеня перетворення Со в Со2 від температури 
експерименту для 100мас.% mn

 Для зразка 100мас.% Mn спостерігаємо поступове збільшення ступеня 
перетворення СО в СО2 від 0 до 100% зі збільшенням температури. Для цього зразка 
на другому підвищенні температури спостерігаємо утворення температурного 
гістерезису проти годинникової стрілки. Температура повного перетворення СО в СО2 
дорівнює 1460С. Ширина гістерезисної петлі дорівнює при 30%-вому перетворення 
СО в СО2 складає 460С. На третьому підвищенні температури знову спостерігаємо 
температурний гістерезис. Температура 100%-го перетворення СО в СО2, як і при 
другому нагріванні складає 1460С. Ширина гістерезисної петлі не змінюється. 
Таким чином, гістерезис не зсувається ні за положенням, ні за шириною петлі. Так 
температурні гістерезіси спостерігали інші автори на цементних та мідьоксидних 
каталізаторах [7, 8].
 При систематичному вивченні оксидної залізо-марганцевої системи було 
встановлено, що лише один зразок не має температурного гістерезису. На рисунку 2 
представлена залежність 100%-го ступеня перетворення СО в СО2 від температури 
експерименту для зразка 95мас.% Fe–5мас.% Mn.
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рис.2. залежність ступеня перетворення Со в Со2 від температури експерименту 
для зразка 95мас.% Fe–5мас.% mn

 На рис.2. спостерігаємо, що при збільшенні температури відбувається 
поступове збільшення ступеня перетворення СО в СО2 від 0 до 100%. Для цього 
зразка характерна температура 100%-го ступеня перетворення СО в СО2 2490С. Як 
при другому та і при третьому нагріванні температура 100%-го перетворення не 
змінює своє значення і дорівнює 2490С. 
 З приведених даних бачимо, що для реакції окиснення СО в СО2 на деяких 
зразках існує температурний гістерезис, а на одному зразку він відсутній. Однією 
з гіпотез, що пояснює наявність гістерезисів, є утворення на поверхні оксидів ОН-
груп, які можуть виходити в об‘єм у вигляді ОН• - радикалів і бути ініціаторами 
ланцюгової реакції окиснення СО (гомогенно-гетерогенний механізм). Радикал ОН• 
може утворюватися і реагувати за такою схемою:
1. Н2О + 2[] → [ОН] + [Н]
2. [Н] + О2 + [] → [ОН] + [О]
3. [О] + СО → СО2 + []
4. [ОН] + О2 + [] → 2[О] + ОН•

5. ОН• + СО→ СО2 + Н•

6. Н• +О2→ НО2
•

7. НО2
• + СО → СО2 + ОН•

 В реакційній суміші залишається дуже мала кількість води, яка не реєструється 
хроматографом, але ця невелика кількість води реєструється мас-спектрометром. 
Ця вода, потрапляє на поверхню оксидних зразків і адсорбується з дисоціацією. На 
другій стадії адсорбований водень починає взаємодіяти з киснем з газової суміші з 
утворенням адсорбованої гідроксогрупи та адсорбованого кисню на поверхні зразка. 
Адсорбований кисень взаємодіє з моноокисдом вуглецю із газової фази, внаслідок 
цього утворюється СО2 та регенерується каталізатор. Далі адсорбовані гідроксильні 
групи взаємодіють з киснем, утворюючи при цьому адсорбований кисень та радикал 
ОН•, який виступає вже ініціатором ланцюгової реакції. Радикал гідроксильної групи 
при взаємодії з СО із газової суміші утворює продукт реакції та радикал водню, який 
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реагує з киснем, утворюючи радикал НО2

•. Цей радикал взаємодіє з СО газової суміші 
і утворює продукт реакції СО2 та знову радикал гідроксильної групи і т.д.
 В наведеній схемі немає сильно ендотермічних стадій, це суттєво для стадії 
4. Для цієї стадії вихід ОН• - радикалів в об‘єм є ендотермічним процесом. Тому 
енергетично не вигідний вихід ОН• - радикала в об‘єм компенсується утворенням 2-х 
міцних зв‘язків кисню з поверхнею каталізатора.
 За термодесорбційними даними з поверхні всіх зразків десорбується вода з 
температурними максимумів десорбції (Тm) до 2500С та вище 2500С. За значеннями 
енергії десорбції можна виділити дві форми адсорбованої води: Слабко зв‘язана (до 
145кДж/моль) та міцно зв‘язана (вище 145кДж/моль). На термодесорбційних спектрах 
(ТДС) піки десорбції мають симетричний вигляд, тобто на поверхні оксидних Fe–Mn 
зразків вода адсорбована в дисоціативній формі [5]. З отриманих даних температури 
100% перетворення СО в СО2, енергії десорбції для двох форм води та наявності 
гістерезисів спостерігали, що для зразків які не мають міцно зв‘язану форму води, а 
лише слабкозв‘язану форму води, характерна наявність температурного гістерезиса.
  На рисунку 3 представлена залежність температури 100%-го перетворення 
СО в СО2 від складу оксидних залізо-марганцевих каталізаторів. 
 З даних наведених на рис.3. видно, що у чистого оксиду залізу температура 
100%-го перетворення СО в СО2 дорівнює 2360С. Підвищення концентрації марганцю 
в зразках приводить до поступового збільшення активності каталізатора [9].

рис.3. залежність температури 100%-го перетворення Со в Со2 від складу 
оксидних залізо-марганцевих каталізаторів

 Найбільшу каталітичну активність має зразок, який складається лише 
з оксиду марганцю. Він має температуру 100%-го перетворення СО в СО2 1460С. 
Каталітична активність для даної системи не дуже сильно підвищується внаслідок 
утворення суміші оксидів, які відносяться до одного типу провідності n–n [10].
 Таким чином згідно отриманих даних спостерігаємо не велике відхилення 
каталітичної активності від адитивної прямої, внаслідок того, що зразки відносяться 
до одного типу n–n напівпровідності, і не утворюються сприятливі умови для перебігу 
реакції окиснення СО.
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