
ССТТААННООВВИИЩЩЕЕ  

  

от проф. д-р Антон Найденов (ИОНХ – БАН) относно конкурса за „доцент” в 

област на висшето образование: професионално направление: 4.2 Химически 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 

металооксидни катализатори – основа за създаване на иновативни технологии“, обявен 

в ДВ бр. 85 от 08.12.2015 год., с кандидат гл. ас. д- р Димитринка Алексиева Николова 

от Институт по катализ, БАН. 

 Гл. ас. д-р Димитринка Алексиева Николова работи като главен асистент в 

Институт по катализ (БАН) от 2011 год., а  в конкурса за „доцент” участва с общ брой 

от 32 труда, от които 15 са публикувани в издания с импакт – фактор. Трябва да се 

отбележи, че сред публикациите на гл.ас. д-р Димитринка Алексиева Николова три 

статии са в Applied Catalysis A – General, а също така и в други реномирани списания 

като Chemical Enginering Research and Design, Vibrational Spectroscopy, Reaction 

Kinetics Mechanisms and Catalysis и др. Резултатите от своите научни изследвания гл. 

ас. д-р Димитринка Алексиева Николова е представила на 65 международни и 26 

национални симпозиуми и конференции. Научната продукция на гл. ас. д- р 

Димитринка Алексиева Николова е цитирана 81 пъти (в т.ч. върху работите по 

конкурса за забелязани 77 цитата), а участието и в научни проекти е както следва: за 

периода 2003 – 2015 год.: 4 национални, 12 международни, 11 от тях са по ЕБР,  а 1 

научно-приложен проект е с чуждестранна фирма (GenCell LTD, Петах Тиква, 

Израел). Трябва да се отбележи, че на три от тези проекти гл. ас. д- р Димитринка 

Алексиева Николова е ръководител.  

Основните изследвания на гл. ас. д-р Димитринка Алексиева Николова са в 

областта на хетерогенния катализ, като научните приноси са в свързани с разработване 

и изследване на катализатори за получаване на чист водород, каталитични материали 

за аноди на водородни горивни клетки на базата на неблагородни метали, катализатори 

за частично хидрогениране на растителни масла и материали, използвани като 

прекурсори за получаване на керамични пигменти. 

Гл. ас. д-р Димитринка Алексиева Николова изследва влиянето на добавките от 

никел и калий върху свойствата на Мо/γ-Al2O3 в присъствие на сяроводород при 

реакция на конверсия на въглероден оксид с водна пара (КВОВП). В резултат на тези 

изследвания е показано, че нанасянето на калий като трети компонент спомага за 

повишаване на дисперсността на молибдена и води до образуването на комплексни K–

Ni–Mo–O системи. Каталитичното поведение на многокомпонентните молибденови 

системи е изучено при условия на промяна на температурата и отношението пара:газ. 

Установено е промотиращо действие на никела в двукомпонентната система Ni-Mo, а 

положителен ефект от добавянето от калий се наблюдава единствено в 

трикомпонентните системи К-Ni-Mo за разлика от двукомпонентните К-Mo, където 

никелът понижава активността на чистия молибден. При понижаване на реакционната 



температура са наблюдавани разлики в активността и в интервала 250-320 оC е 

разкрита реалната промотираща роля на калия.  

Изучено е каталитичното поведение на система, представляваща волфрам, 

нанесен върху алуминиев оксид и промотирана с никел и калий. Като тестова реакция е 

подбрана КВОВП в присъствие на газове, съдържащи серни съединения. Проведените 

изпитания с повишаване на обемната скорост и с промяна на реакционната 

температура показват, че най-активен е образецът K-Ni-W. Изяснена е връзката между 

състоянието на компонентите и каталитична активност и е показана ролята на 

редуцируемостта на волфрама от една страна и нестабилността на серните съединения, 

изразено чрез отношението сулфид/сулфат.  

За първи път в реакцията на конверсия на въглероден оксид с водна пара в 

присъствие на сяро-съдържащи газови смеси е изследвана системата Re2O7/γ-Al2O3 с 

добавки от Ni, Co и K. Преценено е, че трикомпонентната система K-Co-Re притежава 

най-перспективни свойства.  

Проведени са изследвания върху приложението на Ni-Al слоести двойни 

хидроксиди с цел оценка на възможностите за тяхното приложение като прекурсори на 

катализатори за очистване на водород-съдържащи газови смеси от въглероден оксид. 

Каталитичните изпитания са проведени в реакциите на окисление на въглероден оксид 

и КВОВП, като е показано, че каталитичната активност се повишава с  нарастване на 

съдържанието на никел. Резултатите от изследванията показват, че при съдържание на 

калиев оксид от 1 тегл. % се постига оптимален ефект с оглед осигуряването на висока 

каталитична активност. Обяснение за промотиращия ефект на добавката от калий е 

потърсено в повишената плътност на повърхностните активни хидроксилни групи. 

Изследвано е поведението на смесени Ni-Al оксиди и в реакцията на метаниране на 

въглероден диоксид. Показано е, че NiAl2O4 играе ролята на своеобразен резервоар, 

който в присъствие на водород-съдържащи газови смеси непрекъснато произвежда 

свеж метален никел. Наблюдавано е понижение в активността, което е обяснено със 

синтероването на металния никел. В резултат на експерименти относно ефекта на 

добавяне на магнезий върху структурата и активността на Ni-Al слоести двойни 

хидроксиди с по-високо съдържание на никел е показано, че синтероване на металния 

никел след редукция протича при температури над 500°С. Присъствието на магнезий 

предотвратява синтероването, като по този начин се запазва дисперсността на 

наноразмерния метален никел. Проведени са изследвания за подобряване свойствата на 

никелови катализатори чрез промяна на източниците на носителя от силициев диоксид 

(в т.ч. природни и синтетични), както и присъствието на модифицираща добавка от 

сребро и магнезий върху активността на катализатора и състава на мастните киселини, 

получени по време на хидрогениране на растителни масла. Преценено е, че 

недостатъците на природните силикатни източници, обусловено от естественото 

непостоянството на техния състав могат да бъдат избегнати чрез работа със 

синтетичени носители. 

Изследвани са слоести Co-Al двойни хидроксиди  с цел получаване на 

керамични пигменти. Синтезирани са материали, оцветени в различни цветове като 

зелен, тъмно зелен, тъмно син, син и сив.  



Не на поседно място, особен интерес пресдставлява изследователската дейност 

на гл. ас. д-р Димитринка Алексиева Николова при разработването на неплатинови 

катализатори за анод на алкални горивни клетки с цел употребата им като заместител 

на обикновено използвания скъпо струващ Pt/C аноден катализатор. На базата на тези 

изследвания е издаден съвместен патент с GenCell LTD, Израел. В рамките на  

договора с фирмата GenCell LTD, Израел е реализирано внедряване на метод за 

синтез на неплатинов катализатор, което е изключително впечатляващо постижение и 

сигурен сертификат за високите професионални качества на гл. ас. д-р Димитринка 

Алексиева Николова. 

На базата на представените материали по конкурса е видно, че гл. ас. д-р 

Димитринка Алексиева Николова е изграден учен в областта на приложението на 

катализа при получаване на водород, синтез на материали за аноди на водородни 

горивни клетки на базата на неблагородни метали, катализатори за частично 

хидрогениране на растителни масла и материали, използвани като прекурсори за 

получаването на керамични пигменти. 

Заключение: 

Считам, че гл. ас. д-р Димитринка Алексиева Николова отговаря на 

изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника на Института по катализ към БАН 

за неговото приложение, което се основава на изложения по-горе анализ на научната и 

научно-приложната дейност на кандидата. Всичко това ми дава основание да оценя 

ПОЛОЖИТЕЛНО цялостната и дейност. Позволявам си да предложа на почитаемото 

Научно жури също да гласува положително, да избере гл. ас. д-р Димитринка 

Алексиева Николова за „доцент” в област на висше образование, професионално 

направление: 4.2 Химически науки, научна специалност: 01.05.16 „Химична кинетика 

и катализ”. 

 

ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО:…………………………..                                                         

                                                 (проф.д-р Антон Найденов) 

 

Дата: 07.04.2016 год.    

 

 

 

 

 


