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     Рецензия 

От доц.д-р Николета Ангелова Касабова член на научното жури по обявен конкурс в ДВ 

бр.99/08.12.2015 за заемане академична длъжност „доцент” 

Кандидат гл.ас.д-р Димитринка Алексиева Николова 

Конкурсът е в професионално направление 4.2 Химични науки,научна специалност 

01.05.16 Химична кинетика и катализ,за нуждите на лаборатория „Нови каталитични 

материали и наноразмерни катализатори” по тематично направление „Дизайн и 

изследване на наноразмерни метални и метавооксидни катализатори” 

1.Характеристика на научно изследователската и научноприложна дейност на 

кандидата 

В обявения конкурс участва единствен кандидат д-р Димитринка Николова.Тя 

завършва висшето си образование в ХТМУ-София специалност „Неорганични и 

електрохимични производства”От завършването до този момент работи в ИК БАН,като 

изминава пътя:химик,докторант,н.с.І и ІІ ст. И от 2011г. гл.асасистент.Защитената 

докторска дисертация е в областта на хетерогенния катализ и третира катализатори за 

КВОВП в присъствие  на сяроводород под ръководството на ст.н.с.д-р Р.Кърджиева.В 

представените материали са налице всички необходими документи за участие в 

конкурса. 

От научните публикации и класификацията на кандидата в авторската 

справка,приоритетните научни области са в следните направления: 1- нови 

катализатори за КВОВП,окисление на СО до СО2 чрез метаниране за намаляване 

замърсяващите емисии от СО и СО2 на чист водород,като глобалната цел е създаване 

на водородна енергетика и осигуряване на екологична среда. 2- следващото основно 

направление е свързано с нарастващия интерес към горивните клетки,като актуален 

заместител на електрогенераторите,имат висока ефективност и работят в 

нискотемпературен интервал.3 – не по-малко значение има направлението за 

подобряване качествата на катализатори за хидрогениране на растителни масла,в 

пряка връзка със запазване човешкото здраве,като се намалява до min съдържанието 

на транс-мастни киселини,наситени и полинаситени киселини.4- пряка корелация с 

подобряване на човешкия бит в съвремието е и получаване на термо и 

реактивоустойчиви пигменти за керамиката.В избраните направления кандидатът 

получава и охарактеризира наноразмерни метални и металооксидни системи и чрез 

връзката между синтез,текстура и структура създава условия за дизайн на композитите 

по иновативни технологии. 

По отношение на формалните показатели за участие в конкурса,кандидатът представя 

излезлите от печат публикации с импакт фактор,в специализирани списания,както и в 

сборници от международни научни форуми – общо 32 работи.От тях с импакт фактор – 
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15;в списания без импакт фактор - 16 и в материали от конференции – 1.В 10 от 

публикациите д-р Николова е кореспондиращ автор.По ред на авторството броят е 

както следва: в 13 публикации – 1-во място;в 5 – 2-ро;в 2 – 3-то място; в 8- 4-то място;в 

2 – 5-то място; в 2 – 7-мо място.Публикациите са равномерно разпределени в периода 

2006- 2016 г.Преобладаващите първа и втора позиции на автора показват висок 

капацитет и научна ерудиция ,както и броят цитати за този период – 53.Впечатляващо е 

цитирането на работа 1 – 37 цитата,като за актуалността на работата говори и цитиране 

от 2016г.Участието на кандидата в научни проекти е както следва: ръководител на 

проект по линия на междуакадемично сътрудничество с Полска Академия – Институт 

по катализ,Краков и младежки проект с Националния съвет за научни изследвания 

;текущ бюджетен проект.Д-р Николова е участник в 2 научни проекта с Национален 

съвет научни изследвания;10 проекта по линия медуакадемично сътрудничество с 

Полска Академия ;Институт по физикохимия – Румънска Академия;Институт по химия – 

Белградски Университет; текущ договор с Gen Cell LTD Израел. 

Изявата на кандидата в научни форуми е :международни устни доклади – 9 изнесени 

от нея 2 и на национално ниво – 1;международни постерни доклада – 38 с първи автор 

кандидатът - 21;национални с международно участие  - 3 и национални 

11.Рецензентската дейност на кандидата е отразена като публична – рецензент на 

дипломни работи – 2 броя и анонимна – рецензент в 4 списания и в международни 

форуми.Изнесените наукометрични параметри ми дават основание да твърдя,че 

представените материали напълно отговарят и надхвърлят критериите за заемане на 

академичната длъжност „доцент”,съгласно правилника на ИК БАН. 

2.Основни научни приноси 

От представените материали на д-р Николова е видна насочеността в научната и 

научноприложна проблематика в областта на синтез и охарактеризиране на 

металооксидни и металохидроксидни системи в изброените по-горе направления.В 

посочената хронология разглеждам публикациите на кандидата.Като естествено 

продължение на дисертационната работа са изучени катализаторни системи на база 

Mo,W,Re за конверсия на СО с водна пара в присъствие на сяросъдържащи газове и 

влияние на модификаторите K,Ni,Co /публикации 1,2,5,6,7,8,13,21,30/.Тук се включват 

работи 15 и 18 за окисление на СО до СО2 върху  Ni/Al  слоести 

хидроксиди,модифицирани с К и Mg,както и изследване на същите катализатори за 

хидрогениране на СО2 до метан т.е.метаниране на водород съдържащи газове 

/публ.19,31/.Алкалната добавка от К проявява благоприятно действие в 

трикомпонентна система KNiMo/ Al2O3,като повишава активността на катализатора в 

реакцията КВОВП.Подробните ХРS   и ЕРR изследвания на катализатора /публ.1,2/ 

доказват,че едновременното присъствие на К,Ni.Mo благоприятства възникването на 

оксисулфидни молибденови структури,предпоставка за по-ниски стартови температури 

на реакцията.С това мога да обясня и високия интерес  към публикация 1.Като 
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прагматика от изследването с XPS и прилагане модел на Kerkhoff-Moulijn и опростената 

версия на Leon се определя размера на MoOx структури след нанасяне на К и 

Ni.Установено е според двата модела /публ.2/,че размерът  варира 2 – 4 nm и е в 

следния ред KMo<NiMo<KNiMo.Това дава основание,използвайки данните  от XPS да се 

прави експресна оценка за размера на MoOx при нанасяне на различни 

добавки.Изменението на съдържанието на Мо в тройната система при постоянна 

концентрация на Ni  и  K води до различни оксидни структури / публ.6,13/.  Оксидните 

структури предопределят активните центрове в работещия катализатор.От подробните 

каталитични тестове за активност е установено,че отсъствието на свободни калиеви 

йони води до най-висока активност на трикомпонентния катализатор,при атомни 

съотношения K/Ni+Mo<0,8.Установен е оптимален състав на трикомпонентния 

катализатор за КВОВП в присъствие на сяросъдържащи флуиди,а именно 4,9 

mas%K2O,2,5mas%NiO,12,7mas%MoO3.Тестването доказва стабилност на активността 

при повишаване съотношението пара/газ п=0,3-1/публ.13/. 

За дизайна на нанесените катализаторни композити  от особено значение е природата 

на носителя.В публ.7 са сравнени три типа носители   АІ2О3 /BASF/и два получени по 

зол-гел синтеза на АІ2О3 и TiO2. Установено е ,че най-активен е катализатор с носител 

Ai2O3/BASF/,а другите два носителя имат текстурни промени,които не играят 

съществена роля за активността.Търсенето на нови структури и текстури води до 

изследвания за въвеждане на нови промотори в системата,а именно W  и Re 

/публ.21,8/.Изучената трикомпонентна KNiW/ Ai2O3 композиция /публ.21/ показва 

висока активност и стабилност в реакцията при Т = 400оС,съотношение парагаз = 0,3 и 

обемна скорост W = 4000h-1.Чрез дифузионноотражателна,инфрачервена и РФС са 

установени волфрамати /-WO4/и полимерни /-WO6/n слоеве.В присъствие на Ni, K 

възникват високодисперсни структури..За каталитичната активност при тестване с 

повишаване на обемната скорост и понижаване на температурата е в сила следния 

ред: KW<<W<<NiW<<KNiW.Методът на нанасяне на активния компонент играе голяма 

роля в изграждането на структурната характеристика на катализатора.Това се 

проследява за системата KNiW/Ai2O3 в публ.5,30.Приложени са два метода:равновесно 

нанасяне и филтруване / EDF/ и конвенционален метод на мокро импрегниране 

/WI/.Промотирането с Ni и  K е по метода на импрегниране с достатъчна влажност.Най-

активен е трикомпонентен катализатор KNiW – EDF.Този метод на нанасяне осигурява 

високодисперсни структури и контакт на компонентите.При метода на мокро 

импрегниране  Ni2+ йони се включват  в решетката на носителя под формата на 

алуминат..Доказано по-добър метод е равновесно нанасяне и филтруване за КNiW/ 

Al2O3 катализатор за реакцията.Катализаторът Re2O7/Al2O3  дотиран с Ni,Co,K е особено 

перспективен за КВОВП при сравнително ниски стартови температури 250-400оС – 

публ.8.Към разглежданото направление се отнасят катализаторите за очистване на 

водород съдържащи газове чрез окисление на СО до СО2 /публ.15,18/и метаниране 

/хидрогениране на СО2 до метан –публ.19,31/.Изследвани са Ni-Al слоести 

хидроксиди,като катализаторни прекурсори за очистване от СО,както и катализатор за 
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КВОВП.Установено е благоприятното влияние на 1% wt K2O,като оптимално за 

конверсия на СО в температурен интервал 240 – 260оС.Редът на каталитичната 

активност е: 3,0NiAl<3,0NiAl4K<3,0NiAl2K<3,0NiAl1K/публ.15/.И за двете реакции 

повишеното съдържание на  Ni /mol съотношение 1,5-3/ води до по-висока активност 

/публ.18/.За процеса метаниране са изследвани двойните слоести Ni-Al хидроксиди 

като катализаторни  прекурсори.Изучени са структурата,редуцируемостта и активността 

на Ni-AL таковито-подобни композити при молни отношенияNi2+/Al3+  = 0,5,1,5 и 3,0 и 

вариране на реакционните температури.Установено е преимуществото на катализатор 

с най-ниско съдържание на никел,респективно най-високо съдържание на 

алуминий.Алуминиевите йони възпрепятстват синтероването на металния 

никел.Модифицирането на брусито-подобната хидроксидна структура с магнезий 

предотвратява агломерирането и осигурява наноразмерност на актиния никел 

/публ.31/ 

По второто направление на тематиката – неплатинов катализатор за анод на алкални 

горивни клетки /патент 1/.Патентът е за никелов катализатор за горивни 

клетки,регистриран United States Provosional Patent и разработен по договор  между ИК 

БАН иGen Cell LTD  Израел.Катализаторът е на база метален никел,преходен метал и 

алкалоземни /Ca,Mg/,нанесени на електропроводим носител.За редуциращи агенти се 

изпозват водород,метални хидриди,хидразин,алкални и алкалоземни метални 

тиосулфати сулфати,фосфати,хипофосфити или комбинация от изброените.Въз основа 

на патента в рамките на договора е внедрен синтез на неплатинов катализатор на 

производствено ниво.Той е аналог по експлоатационни параметри на много по-скъпия 

платинов катализатор.Разработката е със значим приложен принос,за което говори 

текущият договор с Израел,а кандидатът е активен участник и изпълнител.За 

съжаление ,поради поверителност на информацията не могат да бъдат разкрити нито 

синтеза,нито състава на катализатора. 

По третото направление  - катализатори за хидрогениране на растителни масла 

/публ.3,4,9,10,11,12,14,16,17,20,24,25,26,27,28,29/.Тенденцията в изследванията е 

повишаване на каталитичната активност на никелови катализатори върху силиций 

съдържащи носители,както природни – диатомит и перлит,така и синтетични – водно 

стъкло и силикагел.По метода утаяване-отлагане са синтезирани диатомит NiMgAg  

катализатори.Присъствието на сребро инициира слоеста структура и връзки от типа  -Si-

O –Ni- и макропорестта повърхност.Установено е,че катализаторите имат по-ниска 

селективност за транс-мастни киселини и стеаринова киселина.Повишаване 

съдържанието на Ag инхибира хидрогениращата активност.Същата е пропорционална 

на достъпната никелова повърхност.Изчислените скоростни константи  по предложен 

кинетичен модел са в корелация с експерименталните резултати 

/публ.3,20,27/.Другият тип катализатори са на база Ni-Mg прекурсори  върху водно 

стъкло.При тях са варирани условията на внасяне на реагентите – капково или шоково 

/отведнъж/.При капково утаяване се формира най-перспективен прекурсор с по-висока 
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специфична повърхност и мезопорестта структура.Установено е благоприятното 

влияние при внасяне на сребро – структурите са силно аморфизирани или покрити с 

фази съдържащи сребро.Получените катализатори са ефтини и рентабилни ,защото се 

избягват процедурите за  активиране на диатомита /публ.4,9,10,20/.Друг използван 

носител за никелови катализатори е силикагел,като силиций оксиден 

носител.Използвани са три типа силикагел с различни текстури:SIG-A,SIG-B,SUG-C.При 

идентично количество активен компонент /SiO2/Ni = 1/,в резултат на разликата на 

специфичната повърхност и на преобладаващия размер на порите,синтезираните 

прекурсори са:[Ni(OH)x(CO3)y] основен никелов карбонат и никелов фелосиликат (Ni2+-

O(OH)-Si).При Ni/SIG-A  прекурсор  е установена лесна редуцируемост,в резултат 

присъствието на основен никелов карбонат. Най-активен катализатор е Ni/SIG-A с 

редукция Ni2+-O структури при Т= 4300С и възникване на голям брой активни центрове 

метален никел.Значителен ефект е постигнат при дотиране наNi/SIG-C с магнезий.. 

Катализаторът е с по-голям среден размер на порите,което подобрява достъпа на 

триацилглицеридните молекули   към вътрешната 

повърхност/публ.11,12,14,16,17,20,24,26,28/.Използването на предварително 

активиран  промишлен перлит PF-295 ,като носител  е ново търсене на катализатори за 

хидрогениране.Най-активен е Ni- катализатор,получен на алкално промит перлит и 

идентичен състав с другите изследвани катализатори/публ.25,29/Установено е че броят 

на значимите реакции в прцеса хидрогениране зависи от активността на 

катализаторите. 

По четвъртото направление - слоести хидроксиди ,като прекурсори на керамични 

пигменти.Водещата характеристика на керамичните пигменти е устойчивост на 

цвета.Това се определя от структурата на прекурсора и трансформацията след 

термично третиране в интервал Т=200-12000С.Изследването е за двойни хидроксиди 

Co2+/Al3+=0,5,1,5,3,0 и фазовите преходи до Ni2+/ Al3+ получаване на пигмент на база 

шпинелна структура CoAl2O4.Палитрата от цветовата гама от зелено до синьо-сивата 

гама зависи от температурните преходи на шпинелоподобната до дефиниран шпинел 

при Т=10000С. При най-ниско съдържание на кобалт (Co2+
/Al3+=0,5),пълният преход от 

октаедрично координирани Co3+ към тетраедрично Co2+е интензивно синьо оцветен 

кобалтоалумитатен шпинел.Той е перспективен за керамичната промишленост( 

публ.22,23). Като алтернатива е изследването върху Ni-Al слоести двойни хидроксиди 

при идентично молно отношение Ni2+/ Al3+ и термично третиране до Т=10000 С. 

Наноразмерният никелов алуминат  при съотношение Ni2+/ Al3+= 0,5 дава светло-синьо 

оцветяване, има по-ниска себестойност и технологична достъпност (публ.32). 

Основната тенденция в научно-изследователската и научно-приложна дейност на д-р 

Николова е идеята за повишаване ефективността на изучаваните каталитични процеси. 

Това се решава със системен подход за синтез на наноразмерни катализатори, 

изучаване природата на структурата и активността на полиметалните катализаторни 

системи. Този комплекс от въпроси се поставя в научните разработки на кандидата. 
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Текущата работа и интерес по договор между ИК-БАН и GenCell LTD,Израел, на тема 

„Аноди за алкални електролитни клетки на база неблагородни метали” е красноречиво 

доказателство за прагматичността от научните резултати. Извън рамките на рецензията 

изказвам личното си мнение за колежката Николова. Познавам я от студентските й 

години и като рецензент на дисертационния труд, а също така от дългогодишно 

сътрудничество на колектив от ИК-БАН и катедра ТНВ-ХТМУ. Д-р Николова притежава 

перфектни качества на експериментатор и задълбоченост в научната интерпретация. 

                                                    Заключение 

От подробния анализ на научната и научно-приложна дейност на кандидата и предвид 

условията и реда за заемане на академичната длъжност „доцент”, убедено предлагам 

на научното жури и научния съвет към ИК-БАН да гласуват с „да” за избора на гл.ас.д-р 

Димитринка Алексиева Николова за заемане на академичната длъжност „доцент”, по 

професионално направление 4.2. „ Химически науки” научна специалност 01.05.16 

„Химична кинетика и катализ”, направление „Дизайн и изследване на наноразмерни 

метални и металооксидни катализатори-основа за създаване на иновативни 

технологии”  

София,април,2016 г. 

                                                                                                                       Рецензент: 

                                                                                                       /доц.д-р Н.Касабова/ 

 

 

                                          


