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ФОРМУВАННЯ КАТАЛІТИЧНО АКТИВНИХ ШАРІВ 

АВТОМОБІЛЬНИХ СТРУКТУРОВАНИХ КОНВЕРТОРІВ 
НА ОСНОВІ ПЕРОВСКИТІВ ЛАНТАНОЇДІВ І 

ПЕРЕХІДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ 
ВІДПРАЦЬОВАНИМИ ГАЗАМИ 

 
Нині розробка і вдосконалення автомобільних трикомпонентних 

каталізаторів, як і раніше, залишається важливою тематикою сучасних 
досліджень [1] через жорсткість норм викидів та збільшення ціни і 
дефіциту дорогоцінних металів. Встановлено, що серед інших класів 
каталітичних матеріалів, перовскітні оксиди є цінними альтернативами 
традиційно використовуваним композиціям на основі платини, паладію, 
родію. Вони демонструють свою придатність для широкого спектра 
автомобільних застосувань. Інтерес до цих каталізаторів за останні десять 
років активізувався за рахунок відкриття можливості їх регенерації і 
самовідновлення властивостей (яка, в принципі, добре застосовна і до 
інших каталітичних процесів на їх основі), а також можливості зменшення 
кількості використання критичних елементів без серйозного зниження 
каталітичних характеристик.  

РЗЕ-вмісні оксиди перовскітного типу, виявляючи високу активність 
і стабільність, відповідають комплексу вимог для практичної 
функціональної, технічної і конструкторської реалізації у таких 
конверторах. 

У ході дослідження: 
•  вивчено існуючі технології формування перовскітоподібних фаз для 

розв’язання новітніх прикладних завдань по створенню структурованих 
каталізаторів обробки вихлопних газів двигунів внутрішнього згоряння з 
використанням нітратних прекурсорів перехідних, рідкісноземельних, 
лужних, лужноземельних елементів; з’ясовано умови їх проведення та 
особливості;  

•  сформульовані функціональні, технічні, технологічні, 
експлуатаційні вимоги до вибору таких матеріалів, їх стійкості, 
стабільності, відтворюваності;  

• вивчено можливі способи формування монофазних 
перовскітоподібних оксидних функціональних матеріалів; переваги і 
недоліки кожного із них; 

•  досліджуються способи керування технічними параметрами таких 
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матеріалів шляхом вибору складу, умов синтезу і послідуючого 
оброблення [2];  

•  з'ясовано можливості застосування перовскітоподібних РЗЕ-вмісних 
оксидних фаз як альтернатив до конкретних сфер їх використання в 
автомобілебудуванні;  

•  вивчено позитивний досвід практичного використання 
перовскітоподібних РЗЕ-вмісних оксидних фаз у каталітичних конверторах 
відпрацьованих газів у сучасних вихлопних системах автомобілів; 

•  з'ясовуються  можливості використання набутих знань для 
керування вказаними процесами й одержання матеріалів із заданим 
набором структурно-чутливих  характеристик. 

Виявлено, що процеси одержання каталітичноактивних оксидних 
РЗЕ-вмісних функціональних матеріалів із використанням нітратів 
елементів різної електронної структури хімічним змішуванням вихідних 
компонентів при спільному виділенні продуктів із рідкої фази послідовним 
чи сумісним осадженням з наступним термообробленням  відбуваються 
стадійно, через утворення низки проміжних фаз. Їхній склад, вміст і 
поведінка в кожному конкретному випадку потребують попередніх 
системних емпіричних знань про їхню сумісну поведінку в повних 
концентраційних співвідношеннях у заданому температурному інтервалі. 
Встановлено відмінності в поведінці структурних компонентів у системах 
лантаноїдів церієвої й ітрієвої підгруп, у їхньому характері взаємодії, 
стадійності, особливостях і закономірностях перебігу.   

Одержані нові знання становлять основу для:  
–  пошуку способів збільшення активності  Ln-форм;  
– з’ясування природи послідовних термічних перетворень у нітратних 

РЗЕ-вмісних багатокомпонентних системах різних агрегатних станів у ході 
їхнього термооброблення; умов утворення й існування, властивостей 
проміжних фаз; впливаючих факторів; можливих способів керування 
одержання цільового продукту;  

– у разі створення сучасних досконалих низькозатратних технологій 
синтезу функціональних матеріалів різного призначення із 
відтворювальними властивостями. 
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