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редукционно и каталитично поведение на хетерогенни катализатори“ (ДВ бр. 63 

от 18.08.2015) 

 

Доц. д-р Л. Илиева-Генчева (р.1950) има общ трудов стаж 41 г. като химик. 

Завършва ВХТИ – София през 1973 с отличен успех по специалността „Tехнология на 

кожите“, през 1999 в ИК-БАН, защитава докторска дисертация на тема „Физикохимични 

характеристики на някои оксиди на метали от I-я преходен ред чрез методите ТПР и ТПД, 

а от 2003 е избрана за ст.н.с. II степен (доцент) в ИК-БАН по научната специалност 

01.05.16 „Химична кинетика и катализ“.  

Наукометричните данни на кандидатката са представени от една глава в книга, 41 

статии от общо 77, 1 патент, 481 цитата от общо 1119 и h-индекс 19. Всички нейни 

работи са изработени в съавторство с колективи от 3-9 съавтори като тя е първи автор – 

19 пъти, втори – 5, трети -9, четвърти – 4, пети – 1, шести – 2 и седми -1. Основните и 

съавтори са проф. Дн Д. Андреева – 28 пъти, проф. д-р Т. Табакова – 13 и проф. Дн Г. 

Монтеану – 9. В патента тя е четвърти съавтор, а в главата от сборника - трети. 

Участивала е в 94 международни форуми и 17 нционални с 9 устни доклада и постери. 

Има разделителен протокол с проф. д-р Т. Табакова за работи 13, 32, 34 - 36 и 40, с доц. 

д-р Н. Велинов за работи 32, 36 и 41 и с доц. д-р Д. Панева за работи 36 и 41, но няма 

такива с проф. дн Д. Андреева и проф. Г. Монтеану. 

Работила е по проекти NATO и COST - 6, от които на 4 е ръководител, ЕБР - 12, 

от които на 8 ръководител, национални - 10, от които на 5 е ръководител. Съдействала е 

в подготовката на двама докторанти. Изнесла е 3 образователни лекции пред 

представители на SBIC и 2 лекции по проект BG051PO001-3.3.0. Била е оценител на 

проекти в конкурса „Българска научна периодика“ през 2008 към ФНИ и е била член на 

НЖ на дисертацията на В. Монтес, Университет на Кордоба, Испания, 2015. Член е на 

ЕФКАД, КБК и НС на ИК. Има Грамота за приноси в изграждането и развитието на ИК. 

Владее английски и руски. От представените данни и техния анализ смятам, че доц. Л. 

Илиева напълно покрива изискванията на ЗРАС, Правилника за неговото прилагане и 

Правилника на ИК БАН. 

Изследвания на доц. д-р Л. Илиева-Генчева са насочени, главно, в развитие 

методологията и приложението на метода на термопрограмираната редукция (ТПР). 

Основната част от работите и са свързани с изследване на 5 реакции: пълно 

окисление на бензен (ПОБ); редукция на NO с СО; WGSR и PROX; и превръщане 

на 1, 4-бутандиол (1,4-BD) в 2, 3-дихидрофуран (2,3-DHF). 



На реакцията на ПОБ са посветени публикациите: 2, 3, 4, 5, 7, 16, 21, 24, 31, 32, 

33, 35, 37 и 39. Номерацията е съгласно списъка на публикациите, с които участва в 

конкурса. 

ПОБ или ПОВ се осъществяват върху катализатори на основата на Au - частици, 

нанесени на редуцируеми оксиди. Реакциите протичат с участието на активните 

кислородни форми от носителя и последващото му реокисление от кислорода в 

газовата фаза. Активността на катализаторите се определя от състоянието и 

размера на нанодисперсното злато и природата на използвания носител.  

При прехода Ce+4↔ Ce+3 се наблюдава висок кислороден капацитет и забавяне 

агломерирацията на Au - наночастици. Ефектът на Au се проявява в понижаване 

температурата на редукция на повърхностните СеО2 - слоеве. 

Катализаторите на основата на CeO2 са по-ефективни, в каталитичните системи 

Au/CeO2 и Au/TiO2 промотирани с 4 т. % V2O5 или MoO3 [21]. Влиянието на начина на 

нанасяне на Au [2, 3] е от съществено значение за активността им. При нанасяне на Au 

чрез утаяване върху добре изкристализирал CeO2 по метод на DP или върху свежо-утаен 

цериев хидроксид по метода на MDP по-високата каталитична активност е установена 

при нанасяне на Au чрез DP.  

Задълбочено са изучени Au-катализатори, промотирани с α-Fe2O3, V2O5/TiO2, 

V2O5/ZeO2 и V2O5/CeO2 [5].  

Активностите на Au/CeO2 и Au/CeO2/Al2O3 - катализатори корелират с 

количеството на погълнатия водород в ниско-температурния интервал (НТ) на 

повърхностната редукция на CeO2. По-висока активност при ПОБ се наблюдава при 

съотношение CeO2/Al2O3=1/1. Изследванията се разширяват с изучаване на Au/CeO2 и 

Au/CeO2/Al2O3 катализатори, промотирани с МоО2.  

Зависимостта на окси-редукционната активност на катализаторите от метода на 

получаване е следващ етап в научните изследвания на доц. Л. Илиева [7, 16, 24]. 

Въвеждането на Al+3 чрез съутаяване (СР) води до формиране на кислородни ваканции в 

обема на CeO2, докато при механохимичното смесване (ММ) преимуществено се 

модификцира повърхността.  

При Au/МоО2 катализатори първоначалният кислороден капацитет се 

възстановява напълно след реокислението при СТ, а след ВТ-то реокисление е по-висок 

от първоначалния.  

Изследванията в [31] са съсредоточени върху дизйна и активността на златни 

катализатори, получени с помоща на DP, модифицирани чрез СР или ММ, с Fe, Mn, Co 

и Sn. Редукционното поведение на Au/CeO2, катализатор, модифициран с FeOx е 

свързано с кинетичните параметри на отделните редукционни процеси [32]. Силно 

улеснената е редуцируемост на Fe-5 оксидната фаза. Висока ефективност е постигната 

при добавка на Pd -1 т. % върху вече нанесеното злато -3 т. % [40]. ТПР резултатите за 

Au- и за Pd-съдържащите катализатори са в съгласие с каталитичните данни за 

окислителната им активност като е намерено, че биметалните Pd-Au катализатори са с 

още по-високоа активниост в ПОБ. Липсата на корелация между редукционно и 

каталитично действие означава, че решаваща ролята е тази на активацията на бензена.  

Най-висока каталитична активност 90% при 150ОС и 100% конверсия на бензена 

при 220ОС има Au-катализатор получен чрез механохимично смесване на Со-дотиран 

CeO2 с 10 т. % Со2О3. Съвместното ТПР и кинетично изследване [35] позволява да се 

разграничат ТПР пиковете и да се постигне съвпадение на експерименталната и 

теоретичната крива на редукция.  

Работите и 10, 11, 15, 18, 19, 22 и 41 са посветени на изследване реакциите на 

редукция на NO с СО, които са елемент от проблема, свързан с емисиите в началния 

„студен стартов“ период на работа на ДВГ.  



Изследванията на редукцията на NО с СО върху Au/CeO2, включват оценка на 

влиянието на методите на синтез и количеството на избрания модифициращ оксид. В [10, 

11, 15, 19] смесено-оксидните носители Al2O3 с 10 или 20 т. % са получени чрез СР или 

ММ. Механохимичното въвеждане на Al+3 в структурата на CeO2 води до намаляване на 

кислородни ваканции на повърхността. Тези дефекти при съутаяване са повече, но са 

разположени преобладаващо в обемна. Добавянето на вода и водород води до 

повишаване на каталитичната активност, като се запазва селективността от 100% при 

около 200ОС. Това е сериозно предимство на Au-катализатори пред катализаторите, 

съдържащи Cu или Ag, дезактивиращи се в присъствие на вода.  

Проведените експерименти по реакцията на NО с Н2, показват, че в НТ област (до 

250ОС) водородът не е ефективен редуциращ агент, а участието му в редукцията на NО 

при високи температури води до синтез на амоняк. Положителната роля на Н2 е свързана 

с редуцируемостта на катализатора [19] като тя поддържа повърхността на 

катализаторите редуцирана, а междинните изоцианатни форми дисоцира до NO с 

участието на кислородни ваканции.  

Сравнени са структурните особености, редукционните и каталитични свойства на 

Au - катализатори, нанесени върху CeO2 - носители, синтезирани чрез СР, 

модифицирани с 10 т. % Sm, La, Gd, Y [18] или чрез механохимично смесване с Al, La, 

Sm, Gd или Yb [22]. Потвърдено е съответствието между редуцируемостта, генерираните 

кислородни ваканции и каталитичното действие в реакцията NО+СО. Резултатите от 

ТПР показват, че златният катализатор, нанесен върху съутаен -модифициран CeO2 [18] 

е с най-висока редуцируемост, но проявява най-ниска каталитична активност. Редът на 

активности следва редуцируемостта на образците след проведеното реокисление, с което 

се възстановява кислородния капацитет. 

Изследвана е ролята на Fe като модифицираща добавка на CeO2 за каталитичната 

активност и селективност в реакцията NО+СО, като е варирано количеството на Fe2O3 - 

5, 10 и 20 т. % и методът на синтез – импрегниране (IM) или ММ [41]. Редукционните 

процеси, водят до сложни ТПР- профили. Au - катализатори, нанесени чрез IM имат 

значително по-висока консумация на водород, което е резултат от редукцията на 

цериево-оксидни слоеве и FeОx-фаза. Конверсията на NО в присъствие на златните 

катализатори на Fe-модифицираните носители е по-висока, в сравнение с тази на 

Au/CeO2, но селективността е по-ниска.  

WGSR е изследвана в публикации № 6, 13, 14, 17, 20, 26, 34, 36 и 40. Интересът 

към тази реакция нараства поради нейното значение за получаването на чист водород. За 

тази реакция особено перспективни катализатори са Au/СеО2 системите. Изследвано е 

влиянието на природата на допанта в случай на нередуцируеми оксиди като Al2О3 [6, 

13, 14] и оксиди на La, Sm, Gd, Yb, Y [17, 20, 40]. Сравнени са ТПР профилите при 

директна редукция и след реокисление. Възстановяване на кислородния капацитет след 

реокисление се осъществява с участието не на кислород, а на вода, която е по-слаб 

окислител. Това обяснява, наблюдаваната, по-висока активност на златните Au - 

катализатори, нанесени върху получени чрез ММ носители с предимно повърхностни 

дефекти, в сравнение със синтезираните чрез СР или чрез промивно покриване (ПП), 

където образците се получават с ваканции предимно в обема. Последните са по-трудно 

и реокислението, особено с вода се затруднява.  

Изследвана е ролята на редуцирумите оксиди на Fe, Mn и Sn, 10 т. % [34]. Във 

всички образци се наблюдава висока дисперсност на нанесените з Au -златни частици. 

По по-висока активност, обаче, показват Au - катализатори, дотирани с йони на Fe и Mn. 

Активността им се обява с по-високите концентрации на положително заредени Au-

частици, Се3+-йони и положителната роля на фазите Au/Fe2O3 и Au/MnOx, особено 

близко до границата с СеО2. Този факт е свързан с повишената мобилност на кислорода 



на ММ дотирания цериев диоксид. При съутаения носител Fe - йони са включени в твърд 

разтвор, участието им в редукционния процес е силно затруднено и това оказва влияние 

на каталитичната активност.  

В [40] е намереното, че в реакцията на WGSR не може да се търси корелация с 

редуцируемостта на свежите образци, а е необходим анализ на състоянието на най-

лабилната част от повърхностния кислород. След реокисление се изменя активността на 

Au-катализатори нанесени върху модифициран чрез IМ СеО2 с 5 т. % допант Au5PrCeIМ 

и тя става много по-висока от тази на изходния образец. Активността на Au катализатор 

върху модифициран чрез микроемулсионен метод (МE) СеО2 с 10 т.% допант 

Au10PrCeME силно намалява в резултата от агломериране на златните частици. 

Сравняването на ТПР профилите на свежите образци и на тези с последвало реокисление, 

води до предположението, че каталитичната активност в WGSR е свързана с 

редуцируемостта на най-подвижния решетъчен кислород и последващо реокисление с 

вода на кислородни ваканции на цериево-оксидната повърхност.  

Селективно окисление на СО в излишък на водород - PROX [25, 27, 29, 30, 36 и 

38] в присъствие на Au - катализатори е сред най-подходящте процеси за очистване СО 

- водородни смеси от СО. Те обладават висока селективност и ефективност и минимални 

загуби от окислен водород, при температури - 80-120ОС. Сравнителното изследване на 

Au/СеО2 носители с La, Sm, Gd или Y, чрез СР или ММ [25], показа по-висока активност 

има в случая на СР носители. Наблюдаваните двойни ТПР пикове за повърхностната 

СеО2 редукция в профилите на ММ образците означава нехомогенност, водеща до 

разлики в лабилността на кислорода. Отнасянето на ТПР пикове с различна Tmax към 

редукцията Се4+→Се3+ е свързана със структурно-обоснована различна лабилност на 

решетъчния кислород. Този извод е съществен принос на доц. Л. Илиева към 

методологията на ТПР метода.  

Изследвани са златни катализатори дотирани с оксиди на преходни метали, 

синтезирани чрез СР или ММ [27] и е установено окислително състояние на дотиращите 

йони Fe, Mn и Со, 10 т. %. Каталитичните тестове показват висока активност на Au-

катализатори върху Fe- и Mn-модифицирани носители, получени чрез ММ, като се 

отчита и приносът на отделната фаза от дотиращ оксид [29]. Присъствието на Co3O4 

фаза води до ниска активност и селективност. При механохимично получените образци 

Au води до формирането на метален кобалт при относително ниски температури (80-

120ОС), при които се провежда PROX. Со0 благоприятства реакцията на метаниране и 

води до намалена каталитична активност и селективност. В образците, синтезирани чрез 

съутаяване, поради включването на Со2+ - йони в решетката на СеО2, редукция до Со се 

наблюдава при около 600ОС.  

Златните катализатори върху Pr-модифициран СеО2 с 5 и 10 ат.% Pr [38] имат по-

висока активност при синтезиране на носителите чрез IM и са в съгласие с по-малкия 

размер на златните частици и улесненото участие на повърхностния решетъчен кислород 

за получените е МЕ носители.  

Признание за приноса на учените от ИК-БАН в теорията и практиката на златните 

катализатори, в т.ч. и на доц. д-р Л. Илиева-Генева при изследване на златни 

катализатори на основата на СеО2 и СеО2-съдържащи носители, е поканата за написване 

на глава „Ceria based gold catalysts: Synthesis, properties, and catalytic performance for the 

WGS and PROX processes“ от книгата „Catalysis by ceria and related materials“ [42]. 

Приносът на Л. Илиева е в написването на разделите: 10.3 - Characterization of Gold–Ceria 

Catalysts, вкл. 10.3.2.2 Redox behavior of gold–ceria and gold-doped ceria catalysts и 10.6 

PROX Activity оver Gold–Ceria Catalysts.  

Превръщането на 1, 4-BD в 2, 3-DHF публикации № 1, 8 и 9 е етап от 

производството на антитуморен препарат. Ефективни за процеса са кобалт-съдържащи 



катализатори. Като обекти на изследване са избрани Со-катализатори нанесени върху 

природни SiO2-Al2O3 носители, като кобалтовата фаза е предварително редуцирана, 

модифицирани със Au или Cu. В предишни изследвания се вижда, че добавката на злато 

към Со катализатори води до съществено понижение на температурата за редукция.  

Намерената корелация  между каталитичното поведение и степента на редукция 

на кобалтовата фаза [1] е интересен научен резултат. Степента на редукция на Co- и Co-

Au- катализатори зависи от съотношение между Со в метално и окислено състояние. При 

дехидрогениране на 1,4 BD до 4-хидроксибутанал е необходимо съвместното действие 

на активни места, съдържащи Со0 и Со2+. Положителната роля на златото се свързва с 

улеснената редуцируемост на Со-оксидната фаза. Допуска се, че селективността до 2, 3 

- DHF зависи от структурата на металния кобалт.  

Улеснената редуцируемост при промотиране с мед води до относително ниска 

температура на предварителна редукция 320ОС и формиране на Cohex. Докато 

катализаторите с по-малко съддържание на мед или непромотираните имат по-високи 

температури на редукция >450ОС. По-ниската температура на редукция корелира с по-

високата активност и селективност. Този резултат могат да имат и икономически ефект, 

поради намаляване разходите за предобработка.  

От направения прочит и анализ в представените работи от доц. д-р Л. Илиева – 

Генчева мога да кажа, че, задълбочено и последователно са изяснени причините за 

каталитично действие на Au – катализатори в изследваните 5 окислително-редукционни 

реалции и взаимовръзката между състав, метод на получаване, структурни особености за 

тяхната активност, ефективност и селективност в тези важни за опазването на околната 

среда и подобряване качеството на живот реакции.  

Съществен е приносът и за развитието на ТПР метода. Чрез неговото прилагане е 

оценена е не само редуцируемостта, но и възможността за възстановяване на 

кислородния капацитет след реокисление при различни температури и окислители. 

Показано е, че ТПР - пикове с различни максимуми могат са свързани с разлики в 

лабилността на кислорода при редукция на един компонент на изследваната система до 

едно и също крайно окислително състояние. С ТПР профилите може да се изясни 

редукционното поведение на каталитичните системи, което е същестаен принос в 

теорията и практиката на метода.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа от направения преглед на работите на кандидата и представените 

наукометрични данни, убедено препоръчвам на уважаемото НЖ да подкрепи 

кандидатурата на доц. д-р Л. Илиева-Генчева за заемане на длъжността „професор“, 

поради високите резултати от нейните научни изследвания. 

 

17.12.2015, София                                              Подпис: 


