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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от проф. дхн Соня Дамянова Иванова 

Институт по катализ, Българска академия на науките 

 

по конкурса за професор по професионално направление 4.2 “Химически науки” и 

научна специалност 01.05.16 “Химическа кинетика и катализ”, по тематично 

направление “Връзка между окси-редукционно и каталитично поведение на хетерогенни 

катализатори”, обявен в ДВ бр.63/18.08.2015 

с кандидат доц. д-р Люба Илиева Генчева, ИК-БАН 

 

В конкурса за професор участва само един кандидат - доц. д-р Люба Илиева 

Генчева, която работи в лаборатория “Нови каталитични материали и наноразмерни 

катализатори” на Институт по катализ (ИК), БАН. 

Кратки биографични данни за кандидата 

Доц. Люба Илиева Генчева е завършила Висшия Химико-технологичен институт, 

София, специалност “Технология на влакна и кожи” през 1973 г. с отличен успех от 

семестриалните изпити и държавния изпит. През 1974 г. постъпва на работа в Институт по 

органична химия (ИОХ), БАН, като химик-специалист. Кандидатът защитава 

дисертационен труд през 1999 г. на тема “Физикохимични характеристики на някои 

оксиди на метали от I-я преходен ред чрез методите на ТПР и ТПД” за получаване на 

научната степен “доктор”. През периода 1973-1983 г. тя е химик в Институт по органична 

химия-БАН. През периода 1983 – 2003 г. последователно заема длъжностите научен 

сътрудник III-I степен в ИК, а от 02.12.2003 г. до сега заема длъжността ст.н.с. I ст. 

понастоящем “доцент”. Специализирала е в Политехническия институт по индустриална 

химия в Милано (Италия) – 1979 г., в Институт по химическа физика в Москва (Русия) – 

1984 г. и в Институт по химическа физика в Ереван (Армения) – 1984 г. Провела е 

краткосрочни визити в рамките на съвместни изследвания в Институт по физикохимия-

Букурещ, Институт по физикохимия-Варшава, Латвийски институт по органична химия-

Рига и други. 

Описание на материалите, които кандидатът е представил 

Научните приноси  на доцент д-р Люба Илиева Генчева за целият и научен период са 

публикувани в общо 77 научни статии, от които 51 са в списания с импакт фактор. За 

конкурсния период (2004-2015 г.) представените статии са 41. За участие в конкурса 

кандидатката е представила  следните материали: 

 Научни статии – 41 броя, от които 35 са публикувани в международни научни 

списания с ИФ като Appl. Catal A: Gen. (ИФ=3.942); Appl. Catal. B: Env. (ИФ.=7.453); 

Topics in Catal. (ИФ=2.365); Catal. Today (ИФ=3.893); J. Mol. Catal. A: Chem. (ИФ=3.615);  

Int. J. Hydrogen Energy (ИФ=3.313) и др. Важно е да се отбележи, че в 19 публикации доц. 

Генчева е на първо място. 

 Участия в 91 международни научни форуми, където кандидатката е представила 11 

устни доклада и участия в 17 национални научни форуми; 

 Разделителни протоколи (общо 3 броя)  за 7 научни труда, в които кандидатът има 

водещо участие и главен принос; 

 Глава от книга “Ceria-based gold catalysts: synthesis, properties and catalytic 

performance for the WGS and PROX processes” in “Catalysis by Ceria and Related Materials – 

2nd Edition” A. Trovarelli and P. Fornasiero (Eds), Imperial College Press, London, UK, 2013. 
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 Участие в научно-изследователски проекти и договори – общо 28 , от които 6 

научни проекта са по линията на НАТО и COST, на 4 от които кандидатката е 

ръководител; 12 проекта -  по линията на двустранно сътрудничество на ИК-БАН с 

международни научни институции (ЕБР), на 8 от които е ръководител; 7 проекта с Фонд 

“Научни изследвания” към МОН, на 2 от които е ръководител; ръководитeл е на 3 проекта 

с МОН за подкрепа на специализирани научни публикации. 

 Научен консултант на 2 докторанти и ръководител на 3 мес. европейска 

докторантура по COST. Изнесени лекции пред  представители на Saudi Basic Industries 

Corporation и по проект BG051PO001-3.3.0 на тема “Създаване на висококвалифицирани 

специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до 

иновации”. 

Трябва да се подчертае, че трудовете на доц. Люба Генчева изцяло обхващат резултати 

от изследванията в направлението “Връзка между окси-редукционно и каталитично 

поведение на хетерогенни катализатори”. 

Основни научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Основните научни приноси на доцент Люба Илиева Генчева се отнасят до създаване на 

нови високо активни каталитични системи и физикохимичното им охарактеризиране, 

обогатяване на съществуващи знания, доказване на нови факти и закономерности в 

теорията на катализа, по-специално при установяване на връзката между окислително 

редукционните свойства и поведението на каталитични материали в реакции, свързани с 

разрешаване проблемите за опазване на околната среда. Успоредно с използването на 

съвременни техники за физикохимично охарактеризиране (XRD, XPS, HRTEM-HAADF, 

Mьосбауерова и Раманова спектроскопия) на оксидни катализатори авторката е отделила 

особено внимание на използването на метода на температурно програмираната редукция, 

който е чувствителен и лесен за експериментално провеждане. Целта на изследванията е 

да се намери връзката между състава, структурата и поведението на тези катализатори в 

каталитичните реакции, свързани с: 

 Пречистване на въздуха от летливи въглеводородни замърсители и азотни оксиди; 

 Пречистване на водород от СО с цел използването в горивни клетки;  

 Превръщане на 1,4 – бутандиол в 2,3-дихидрофуран като етап от синтеза на 

антитуморен препарат. 

По-съществените научни приноси биха могли да се резюмират накратко по следния 

начин: 

1. Подбор на златни катализатори за пълно окисление на бензен (ПОБ) (Трудове No 2-

7, 16, 21, 24, 31-35, 37 и 39) 

(a) По-високата окислителна активност на ZrO2-нанесено злато е установена при 

изследване ефекта на вида на носителите - ZrO2 и TiO2) върху редукционното поведение 

на нанесени Au катализатори. С помощта на EPR, XPS и TPR  се установява способността 

на мезопороститите ZrO2 носители да генерират много по-голям брой F-центрове чрез 

пренос на електронна плътност към образуваните кислородни ваканции, както от 

редуцираните Zr3+йони, така и от златните частици, което запазва неметалния характер на 

златото.  

(b) С помощта на TPR са изследвани златни катализатори върху СеО2, промотирани с 

различно количество V2O5. Използван е метод за определяне кинетичните параметри на 

редукция чрез сравняване на теоретичната и експериментално получената TPR крива, като 

се търси добро съвпадение на кривите. Установено е, че присъствието на злато води до 

различен модел на редукция, постигнато с параметри, характерни за “Sestak-Berggren 
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kinetic model”, характерни за автокаталитична редукция. Сравнявайки отношението между 

скоростта на редукция на Au катализатори и не съдържащи Au образци със същото V2O5 

съдържание e установено , че по-подходящ метод за тяхното получаване е нанасяне на 

злато върху СеО2, промотиран с 4% V2O5, по метода на deposition-precipitation (DP). Тези 

катализатори показват и най-висока активност в реакцията ПОБ. 

(c)   Установена е зависимостта на окси-редукционната активност от метода на 

получаване на златни катализатори върху СеО2 и CeO2-Al2O3, промотирани с МоО3. 

Въвеждането на Al3+ чрез съутаяване води до формиране на кислородни ваканции в обема 

на СеО2, докато при метода на механохимичното  смесване е осъществена повърхностна 

модификация. Потвърдена е ролята на златото в улесняване както на  редукцията, така и 

на ре-окислението на повърхностните цериево-оксидни слоеве и МоОх форми.  

(d) Подробно е изучено редукционното поведение на златни катализатори върху СеО2, 

модифициран с FеОх и са оценени кинетичните параметри на отделните редукционни 

процеси, като тяхното идетенцифиране е основано на пресметнатото количество 

консумиран водород и на резултатите, получени от Мьосбауерова спектроскопия. Въпреки 

улеснената редуцируемост на Fe-оксидната фаза на златния катализатор, не е установена 

корелация с каталитичната активност в ПОБ. Подобно несъответствие между редукционна 

и каталитична активност е наблюдавано и за биметални Pd-Au катализатори върху СеО2, 

което е отдадено на формирането на AuxPdx сплав, с което влиянието на фино-

дисперсните Pd и Au частици върху редуцируемосста на носителя се блокира.  

(e)  Установено е, че високата активност в ПОБ на Au катализатор върху получен чрез 

механохимично смесване на Со-дотиран СеО2 (10% Co2O3) e свързана с улеснената 

редуцируемост на Со фаза в резултат на високата дисперсност на златните частици (0.5 

nm).   

2. Златни катализатори за редукция на NO с СО (№ 10, 11, 15, 19, 22, 41). 

(a) Изследвано е влиянието на метода на синтез и количеството на модифициращия 

оксид върху каталитичната активност на СеО2-нанесени златни катализатори.  Намерена е 

корелация между редуцируемостта и каталитичната активност на златни катализатори 

върху СеО2, модифициран с Fe3+ по метода на съутаяване, което от своя страна води до 

създаване на по-голям брой кислородни ваканции, благоприятстващи редукцията на СО с 

NO. Установено е, че добавянето на вода и водород води до повишаване на каталитичната 

активност при селективност 100% при температура на реакцията 200оС. Регистрираните 

междинни NCO форми включва процес на дисоциация на NO с участието на кислородни 

ваканции, което определя положителната роля на водорода да поддържа повърхността на 

катализатора редуцирана, 

(b) Сравнена е структурата, редукционните и каталитични свойства на златни 

катализатори върху СеО2 носители, модифицирани с Sm, La, Sm, Y и други, получени по 

СР или механохимично смесване. Добра корелация между редокс и каталитична 

активност се наблюдава при оценка на редукционното поведение след ре-окисление, 

последвало TPR на свежите образци. Установено е, че редът на активности следва 

редуцируемостта на образците след проведеното ре-окисление, което показва важността 

на възстановяване на кислородния капацитет по време на редокс-преходи. 

3. Златни катализатори за конверсия на СО с водна пара (WGSR) (№ 6, 13, 14, 17, 20, 

26, 34, 36 и 40) 

(a) Изследванията на златни катализатори нанесени върху СеО2 носители, дотирани с 

различни допанти (редкоземни елементи, преходни елементи) и получени по различни 
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методи (импрегниране, съутаяване, механохимично смесване), с помощта на различни 

техники допринасят за новото тълкуване на същността на търсене на взаимовръзка между 

каталитичната активност в WGSR и редуцируемост на катализатора, т.е. каталитичната 

активност не е свързана с редуцируемостта на катализатора като цяло, а се основава на 

зависимост от най-подвижния решетъчен кислород, който участва в процес на създаване и 

последващо ре-окисление с вода на кислородните ваканции на цериево-оксидната 

повърхност. 

3. Златни катализатори за селективно окисление на СО в излишък на водород (PROX) 

(№ 25, 27, 29, 30, 36 и 38) 

(a) Принос за установяване най-вероятното окислително състояние на дотиращите 

йони (Fe, Mn и Co) са резултатите от TPR изследванията с отчитане на експериментално 

намерената и стехиометрично необходима водородна консумация. Високата активност на 

златни катализатори върху Fe и Mn-модфицираните чрез механохимично смесване 

носители е свързана с приноса на отделната фаза от дотиращия оксид, формиран при този 

метод на синтез. От друга страна, ново обяснение за ниската активност на Со дотирани 

златни катализатори в PROX е получено с помощта на TPR метода. Установено е, че 

нанодисперсното злато улеснява редуцируемостта на кобалтово оксидната фаза в 

механохимично получените образци до метален кобалт при относително ниски 

температури (80o-120oC), при които се провежда PROX. Поради включването на Со2+ йони 

в решетката на СеО2 в образците, получени чрез съутаяване, редукцията до Соо се постига 

при по-високи температура.  

(b) По-ниската активност на златни каталитори върху дотирани СеО2 носители с Pr  в 

сравнение с тази на непромотирания катализатор с Pr е отдадена на затрудненото ре-

окисление на Pr3+ йони, което отново потвърждава важността на процесите както на 

създаване, така и на ре-окисление на повърхностните кислородни ваканции. 

4. Катализатори за превръщане на 1,4 бутандиол (1,4-BD) в 2,3-дихидрофуран (2,3-

DHF) (№ 1, 8 и 9) 

(a) Установено е, че селективността до 2,3-DHF зависи от структурата на металния 

кобалт в Со- и в биметални Co-Au и Co-Cu катализатори. Присъствието на Au или Cu води 

до понижаване температурата на редукционния преход Co2+  Coo  под 450оС. При 

температура на фазов преход под 450оС се формира Соо с хексагонална структура (Cohex), 

което води до по-висока селективност.  

Резултатите от изследванията на доц. Генчева са добра основа за раработване на 

технологии за получаване на катализатори за опазване на околната среда и повишаване 

качеството на живот. Нарастващите емисии от азотни оксиди, както и пълното разлагане 

на летливи органични съединения изисква дизайн на ново поколение високо активни 

каталитични системи за тяхното отстраняване.  Изследванията по създаване на нови 

каталитични материали са от значителен интерес за получаване на чист водород за 

горивни клетки. Доказателство за научно-приложните приноси на кандидатката е 

нейното участие в патент: ”Златен катализатор за окисление на въглеводороди, разлагане 

на хлор-заместени въглеводороди и озон и метод за получаването му”, рег.№ 

104186/24.02.2000 г., патент № 64302. 

Отражение на научните публикации на кандидатката в българската и чуждестранна 

литература 

Трудовете на доцент Люба Генчева са получили ясно изразена положителна оценка и 

признание от научната общност у нас и в чужбина, показател за което е положителното и 
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широкото им цитиране в специализираната научна литература, както и установеното 

сътрудничество и съвместни публикации с чуждестранни специалисти в основните 

направления на нейната научна дейност. 

В представената от кандидатката справка за цитатите за конкурсния период е 481 

цитата на 30 публикации, като почти всичките са от чуждестранни автори в 

международни списания и материали на научни форуми. Н-индекс е 19. Важно е да се 

отбележи едно съществено постижение на кандидата –  10 публикации (№ 3, 4 ,6, 7, 10, 11, 

13, 14, 20 и 25 от списъка на публикациите) са цитирани над 20 пъти. Например, 

публикациите № 6 и 10 си цитирана по 52 пъти, № 3 е цитирана 41 пъти, № 4 – 31 пъти и 

други. Така кандидатът надхвърля значително препоръчителните изисквания (60 цитати) 

от правилника за условията и реда за заемане на академичната длъжност “професор”.   

Kритични бележки и препоръки към научните трудове на кандидата 

Към научните трудове на доцент Л. Генчева не могат да се отправят критични 

бележки, които да засягат тяхната целесъобразност, методичен подход и интерпретация на 

експерименталните резултати.  

Заключение 

Научните постижения на доцент д-р Люба Илиева Генчева са безспорни и са получили 

висока оценка и международно признание. Направените изследвания и обобщения са на 

високо научно ниво и на тяхна основа през последните 10 - 15 г. се формира важно научно 

направление в Институт по катализ – “Връзка между окси-редукционно и каталитично 

поведение на хетерогенни катализатори”. Важно е да се отбележи, че освен приносите за 

изясняване връзката между състав, структура, окислително-редукционно и каталитично 

поведение на катализаторите за очистване на въздух, получаване на чист водород и за 

фармацията, доц. Генчева има съществен принос за развитието на метода на ТПР и е един 

от първите изследователи в това отношение не само в България, но и в световната научна 

общност. 

Повече от 30 години познавам лично доцент д-р Люба Илиева Генчева и следя нейната 

работа. Тя е високо ерудирана, целеустремена и изключително трудолюбива, показваща 

умение да работи в колектив със собствен принос и идеи. Тя е първи автор на  19  

публикации.  

По своя обем и качество всички наукометрични показатели на доцент д-р Люба Илиева 

Генчева не само отговарят, но и надхвърлят значително препоръчителните изисквания за 

заемане на академичната длъжност „професор” съгласно Правилника на ИК-БАН за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности. 

На основание на гореизложеното препоръчвам с убеденост и удоволствие на Научното 

жури при ИК – БАН да присъди на доцент д-р Люба Илиева Генчева академичната 

длъжност “ПРОФЕСОР” по научната специалност 01.05.16 “Химична кинетика и 

катализ”, направление “Връзка между окси-редукционно и каталитично поведение на 

хетерогенни катализатори” за нуждите на ИК – БАН. 

 

17.12.2015 г.      Рецензент:  

гр. София      (проф. дхн Соня Дамянова) 


