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ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от професор дхн Славчо Раковски 

ОТНОСНО: конкурс за 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 

технология, обявен в ДВ бр. 95 от 8.12.2015, с единствен кандидат главен асистент д-р Димитринка 

Алексиева Николова (1969)  

 Д-р Николова (1969) е единствен кандидат и има над 9 години стаж като химик-специалист и около 

9 години като научен сътрудник. През 1995 получава висше образование със специализация неорганични и 

електрохимични производства, а през 2005 защитава докторантура по специалността хмична кинетика и 

катализ с научен ръководител доц. д-р Р. Кърджиева. Тя има научни статии в списания с импакт фактор ‒15, 

в списания без импакт фактор ‒ 1, в материали от конференции ‒16 и е кореспондиращ автор в 10 работи и 

един патент. Устни доклади - международни – 9, от тях лични – 2; национални – 1 от тях лични – 1; постерни 

доклади - международни – 38, национални с муждународно участие – 3 национални – 11. Има забелязани 77 

цитата. Тя ръководи няколко научни проекта: 1 младежки проект с Национален съвет за научни изследвания- 

Х-МУ-1307, номиниран за успешно приключване (2003-2005): “Наноразмерни материали като катализатори 

за получаване на водород от сяросъдържащи газове: синтез, модифициране и каталитични свойства”; проект 

по линията на Междуакадемичното сътрудничество с Институт по катализ и химия на повърхността, Краков, 

Полска Академия (2009-2011). “Подобряване на сяроустойчиви катализатори за получаване на Н2 чрез 

конверсия на въглероден оксид с водна пара” и от 2010 до сега на бюджетен проект. “Bолфрам-, молибден-, 

рений - съдържащи катализатори за получаване на водород от сяросъдържащи газове: синтез, модифициране 

и каталитични свойства”. 

Участник е в 2 научни проекта с Националния съвет “Научни изследвания”: Х-1411 (2004-2008). 

“Модифицирани никелови катализатори за хидрогениране на растителни масла за хранителни цели”, Е02/3 

(2014-текущ). “Изследване механизмите на проводимост и обратимост в иновативен дизайн на 

твърдооксидна горивна клетка” и 10 проекта по линията на междуакадемичното сътрудничество. 

Участник е и активно работи по проект. “Аноди за алкални електролитни клетки на база 

неблагородни метали“ с GenCell LTD, Израел. Аз като ръководител на този проект давам висока оценка за 

нейната работа и с удоволствие чух същата висока оценка и от Израелските колеги. 

Нейните наукометрични показатели за заемане на академичната длъжност „доцент” в ИК БАН 

напълно съответстват на изискванията на Правилника на ИК и ЗСРАС. Това ми дава основание да приема и 

да рецензирам нейните работи за участието и в този конкурс. 

 

Тя активно и плодотворно работи по следните научни направления: 

1. Катализатори за получаване на чист водород.  

2. Неплатинови катализатори за аноди на горивни клетки. 

3. Катализатори за частично хидрогениране на растителни масла. 

4. Нови материали като прекурсори за получаването на керамични пигменти. 

 

По т.1 се включват работи (1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 21 и 30). Те са посветени на изучаване на сулфидни 

системи на основата на Mo, W, Re модифицирани с K, Ni и Со за КВОВП в присъствие на сяро-съдържащи 

газови смеси и на Ni-Al слоести двойни хидроксиди, модифицирани с К и Mg, за окисление на СО до СО2 

(15 и 18) и за фино очистване от СО2 чрез метаниране (19 и 31).  

Системно се изследва ефекта от различното съдържание на молибден при постоянна концентрация 

на никел и калий (6 и 13).  
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В двукомпонентната система KMo образуването на повърхности структури, аналози на калиевия 

молибдат (K2MoO4), се свързва с промяната на лигадното обкръжение на Mo6+ йоните от октаедрично (Oh) 

в тетраедрично (Td).  

За двукомпонентните ситеми NiMo се установи образуването на Ni–Mo–O структури с различен 

брой Mo-О и Ni-О звена в зависимост от атомното отношение Ni/Mo. Нанасянате на калий като трети 

компонент увеличава дисперсността на молибдена и предизвиква образуването на нови сложни K–Ni–Mo–O 

структури, в които се наблюдава частична трансформация на полимерните Mo6+(Oh) структури в мономерни 

Mo6+(Td) и преобладаване Ni2+(Td) над Ni2+(Oh).  

Алкалната добавка от калий се проявява благоприятно действие в трикомпонентните системи 

КNiMo за разлика от двукомпонентните КMo, където той понижава активността на чистия молибден. 

Предполага се, че протича конкуренция между реакциите на K с Mo и Al по време на етапите на 

импрегниране, сушене и накаляване. Едновременното присъствие на калий, никел и молибден 

благоприятства образуването на оксисулфидни молибденови видове, свързани с най-високата активност на 

три-компонентната система, наблюдавана при по-ниски реакционни температури.  

Съставът 4.9 мас.% K2O, 2.5 мас.% NiO, and 12.7 мас.% MoO3 (3 атома Mo/nm2) се приема за 

оптимален поради стабилността на активните структури към окисление чрез увеличаване на отношението 

пара/газ от 0.3 до 1 и възпроизводимостта на неговото каталитично поведение (13). Този катализатор е най-

подходящ за КВОВП в присъствие на сяро-съдържащи газови смеси при реакционна температура 3000С, 

отношение пара/газ 0.3 и атмосферно налягане. 

Промяната на природата на носителя, Al2O3 и TiO2 получени чрез зол-гел метод не води до 

повишаване на активността, изразена като степен на превръщане. Според двата модела, размерът на 

структурите нараства в един и същи ред: KMo<NiMo<KNiMo и варира между 2 и 4 nm. Оказва се, че 

опростена версия на Leόn може успешно да бъде приложена за експресна оценка на размера на MoOx 

структурите след нанасянето на добавки, използвайки данните от XPS.  

Интерес предизвика въпросът дали промотираните W-съдържащи системи, несъдържащи молибден, 

могат да бъдат активни като сяроустойчиви катализатои в КВОВП. Нанасянето на добавките води до 

образуване на високо диспергирани сложни повърхностни смесено-оксидни структурина , чрез включване на 

Ni2+ или K+ йони във волфрамовите слоеве. Проведените тестове с увеличаване на обемната скорост и с 

промяна на реакционната температура водят до следния реда на активност: KW<<W<<NiW<<KNiW. 

Изследванията продължават с оценка на метода на нанасяне на оксидните W(VI) структури и 

последващото промотиране с калий върху физикохимичните характеристики и каталитичното поведение на 

(K)NiW/Al2O3 системите като сяроустойчиви катализатори за КВОВП (5 и 30). При получаването на 

образците е приложена специфична методика на нанасяне, така нареченият метод на равновесно-нанасяне и 

филтруване (EDF метод), който е сравнен с конвенционалния метод на мокро импрегниране (WI метод). 

Добавянето на никел и калий е извършено по метода на импрегниране с достатъчна влажност. Прилагането 

на EDF метода осигурява висока дисперсност на несените W6+ структури. Високо диспергираните W 

образования пречат на включването на Ni2+ йоните в алуминиевата решетка. 

Според изследванията, по-подходящата стратегия за синтезиране на активни КВОВП катализатори в 

присъствие на сяро-съдържащи газови смеси, е методът на равновесно-нанасяне и филтруване в сравнение с 

метода на остатъчната влажност (мокро импрегниране).  

За първи път в реакцията на КВОВП в присъствие на сяро-съдържащи газови смеси е изследвана 

системата Re2O7/γ-Al2O3, с добавки от Ni, Co и K (8).  

Трикомпонентната система KCoRe е идентифицирана като най-обещаващ катализатор в 

температурния интервал 250 - 4000С.  

Изследване на катализаторите за очистване на водород-съдържащи газови смеси чрез окисление на 

СО до СО2 са фокусирани върху приложението на Ni-Al слоести двойни хидроксиди като прекурсори на 

катализатори за очистване на водород-съдържащи газови смеси от СО (15 и 18). Установено е, че и при двете 

реакции каталитичната активност се благоприятства от по-високото съдържание на никел, което под влияние 

на реакционната среда осигурява образуването на повърхностни структури, съдържащи Ni2+ и Ni3+ йони в 

оптимално съотношение. Нанасянето на 1 wt % K2O е оптимално количество, предизвикващо драстично 

увеличаване на активността в КВОВП в интервала 240-260°С, която достига равновесна степен на 

превръщане от 97 % при 300°C. Промотиращият ефект на добавката от калий върху активността на 

класическата КВОВП е свързан с увеличаване на плътността на активните хидроксилни групи върху 

катализаторната повърхност. Образецът с високото съдържание на никел се очертава като обещаващ 

прекурсор на катализатор както за окисление на СО, така и за средно-температурна конверсия на СО с водна 

пара след модифициране с алкални йони  
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Катализатори за фино очистване на водород-съдържащи газови смеси от СО2 чрез метаниране 

(хидрогениране на СО2 до метан)  

Изследванията са насочени върху приложението на Ni-Al слоести двойни хидроксиди като 

прекурсори на катализатори за фино очистване на водород-съдържащи газови смеси от СО2 (19). Изучени са 

структурата, редуцируемостта и активността в реакцията на метаниране на Ni-Al смесени оксиди, получени 

чрез контролирана термична обработка на Ni-Al таковито-подобни съединения в зависимост от количеството 

никел (три молни отношения Ni2+/Al3+=0.5, 1.5 и 3.0), редукционните и реакционни температури. 

Преимущество има катализатора с най-ниско съдържание на никел, респ. най-високо на алуминий, поради 

неговата по-висока активност: степента на очистшане от СО2 По-високата активност на този катализатор 

след редукция над 5000С от една страна, е вследствие на ефекта от по-високото съдържание на Al3+ йоните 

да възпрепятстват синтероването на металния никел, дължащо се на присъствието на шпинело-подобната 

NiAl2O4 фаза. От друга страна, NiAl2O4 фаза до известна степен действа като “резервоар“, който в 

присъствие на водород-съдържащи газови смеси непрекъснато произвежда свеж метален никел. 

Понижаването на активността на останалите катализатори се приписва главно на синтероването на металния 

никел. Изучено е влиянието на магнезий върху структурата и активността на Ni-Al слоести двойни 

хидроксиди с по-високо съдържание на никел (31), за които е установено синтероване на металния никел 

след редукция при температури над 500°С (19). Намаляването на размера на металните никелови частици 

осигурява наличие на по-голям брой никелови атоми на повърхността, водещо до по-висока каталитична 

активност.  

 

По т.2 е представен патент 1.  

Патентът “Nickel-based catalyst for fuel cell”, Publ. No WO2015/142619 A1 регистриран в United States 

Provisional Patent, е разработен в рамките на договор с GenCell LT.D. В рамките на този проект е разработен 

метод и е създаден никелов катализатор - анод за алкални горивни клетки, който е разрешен за изполаване в 

тази фирма вместо досега използвания платинов катализатор. Смятам, че получените резултати са на 

световно ниво. В рамките на договора аз съм ръководител на разработващия колектив и мога да отбележа 

съществените приноси на гл.ас. д-р Д. Николова. 

 

По т.3. са получени и изследвани катализатори за реакцията на частично хидрогениране на 

растителни масла (публ. 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29).  

Изследванията са проведени главно в рамките на международни научно-изследователски проекти. 

Проведени са изследвания за подобряване на Ni-катализатори чрез промяна на източника на SiO2 като 

носител (природни‒диатомит и перлит; синтетични‒водно стъкло и силикагел), както и присъствието на 

модифицираща добавка от сребро и/или магнезий, върху активността на катализатора и състава на мастните 

киселини, получени по време на хидрогениране на растителни масла в присъствието на катализатори 

Ni/SiO2.  

Синтезирани са диатомит NiMgAg катализатори с различно съдържание на сребро (0.16, 1.55 и 5.88 

wt%), и едно и също на магнезий (молно отношение Mg/Ni=0.1) чрез метода на утаяване‒отлагане. 

Проследен е ефектът върху техните повърхностни характеристики и каталитично поведение при 

хидрогениране на соево масло (3 и 27). Присъствието на сребро модифицира текстурата, дължащо се на 

образуването на слоеста структура с Ni-филосиликатен-тип връзки (‒Si‒O‒Ni‒), с нова макропореста 

повърхност (3) и улеснява редукцията на Ni2+ йоните поради по-лесното образуване на активни центрове от 

никелови клъстери (27). По-голямото количество сребро осигурява по-голям брой метални сребърни 

частички, действащи като зародиши на последващата и повишена редукция на Ni2+ йоните.  

Чрез съутаяване на смесен Ni-Mg разтвор върху водно стъкло са получени серия прекурсори с 

идентичен състав (SiO2/Ni = 1.15 и Ni/Mg = 0.1), различаващи се по реда и начина на въвеждане на носителя 

и утаителя (4). Данните от нискотемпературната сорбцията на N2 водят до тяхното разделяне в две групи. 

Първата група е формирана от прекурсорите получени чрез прибавяне на утаителя на капки преди носителя 

или е смесен с него, докато във втора група влизат прекурсорите получени или чрез капково въвеждане на 

носителя преди утаителя или чрез въвеждане на тяхната смес отведнъж. Капковото въвеждане на утаителя 

към смесения Ni-Mg нитратен разтвор преди носителя води до формиране на най-обещаващия прекурсор. 

Сравнителното изследване за влияние на произхода на SiО2 (10) показва, че модифицирането на 

диатомитните прекурсори със сребро предизвиква частична аморфизация на Ni-филосиликатните структури, 

а при образците върху водно стъкло, тези структури са силно аморфизирани или покрити от сребро-

съдържащи фази.  
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Установено е, че водното стъкло подпомага образуване на относително по-дребни метални никелови 

кристалити, което е предпоставка за висока дисперсност на активната за процеса на хидрогениране фаза от 

метален никел.  

Окисидното състояние на никела в редуцирани и пасивирани AgNiMg/SiО2 катализаторни 

прекурсори (9 и 10), разкрива по-високо съдържание на метален никел на повърхността на диатомит-

нанесените образци и показва по-високата им стабилност към окисление в сравнение с аналозите, нанесените 

върху водно стъкло.  

Водното стъкло запазва по-висока дисперсност на никеловите структури на повърхността след 

процедурите на редукция и пасивация. Mg–Ni прекурсори проявяват сходна каталитична активност при 

хидрогениране на соево масло (20), като продуктите на реакцията отговарят на всички изисквания за 

стандартни частично хидрогенирани растителни масла. Двата катализатора показват и близка 

изомеризационна селективност към линоленова и линолова киселина.  

Друга възможност за подобряване на никеловите катализатори за хидрогениране на растителни 

масла е чрез използването на синтетичен SiO2 (11, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 26, 28). Изучени са три типа 

силикагели (SIG-A, SIG-B и SIG-C), различаващи се по текстурни параметри (12 и 14). Наблюдавано е, че в 

резултат на различната специфична повърхност и средния диаметър на порите на носителите, по време на 

синтеза на прекурсорите се образуват два вида Ni2+-О повърхностни мезопорести структури: основен 

никелов карбонат (Ni(OH)x(CO3)y) и никелов филосиликат (Ni2+‒O(OH)‒Si).  

Демонстрираната висока активност на катализатор Ni/SIG-A (17 и 20) се дължи на улеснена 

редукция на Ni2+-О структурите при 430оC и създаване на достатъчен брой достъпни активни центрове от 

метален никел на повърхността на катализатора. По-активния катализатор води до повече реакционни 

пътища и изискват по-сложна реакционна схема, за да се опишат резултатите от каталитичните тестове. 

Изследвано е действието от добавката на магнезий върху структурните и текстурни свойства (24). 

Значителен ефект е установен при MgNi/SIG-С, който притежава по-малко количество микропори и по-голям 

среден диаметър на порите, като по този начин се подобрява достъпа на триацилглицеридните молекули към 

вътрешната повърхност.  

Проучена е възможността за приложението на промишлен перлит PF-295 като носител (25 и 29) чрез 

активирането му по три различни процедури: чрез промиване с горещи вода, разтвор от Na2CO3 и HCl. 

Прекурсорите са синтезирани с идентичен състав върху съответният суспендиран носител, редуцирани с 

водород и импрегнирани с парафиново масло. Най-висока хидрогениращата активност показва 

катализаторът, чиито носител е предварително обработван с горещ разтвор на Na2CO3, което определя тази 

процедура като най-подходяща за активация на перлит PF-295. Използването му като носител осигурява 

получаването на активен никелов катализатор за частично хидрогениране на растителни масла за хранителни 

цели.  

 

По т. 4. са изучени слоести двойни хидроксиди като прекурсори за получаването на керамични 

пигменти (публ. 22, 23 и 32).  

Слоестите Co-Al двойни хидроксиди със състав Co2+/Al3+=0.5, 1.5 и 3.0 и тяхната структурна 

еволюция след термична обработка (200−12000C) са изследвани като прекурсори за получаване на 

керамичен пигмент CoAl2O4 (23 и 24). Получават се цветове като зелен, тъмно зелен, тъмно син, син или 

сив, свързани с трансформацията на шпинело-подобната смесено-оксидна фаза Co2+(Co3+,Al3+)2O4 в добре 

дефиниран шпинел. Изследванията в тази област продължават с Ni-Al слоести двойни хидроксиди при 

същите молни отношения Ni2+/Al3+ и температури на термична обработка (33). Получените цветове варират 

от бледо зелен до тъмно тюркоаз, циан, или бледо син, в зависимост от координационното състояние на Ni2+ 

йоните. Образецът с най-ниско съдържание на никел (Ni2+/Al3+=0.5) след термична обработка при 10000C 

генерира меко, нежно синьо оцветен шпинел NiAl2O4, дължащо се на неговата висока кристалност и 

присъствие на тетраедрично координирани Ni2+ йони. Това очертава наноразмерният шпинел NiAl2O4 като 

алтернатива на по-скъпо струващия интензивно синьо оцветен CoAl2O4 шпинел с приложение като пигмент 

в керамичната индустрия.  

Може да се заключи, че научните приноси на гл.ас. д-р Д. Николова, са в дизайна, 

охарактеризирането и каталитичните свойства. Значителен принос има в създаването на наноразмерни 

метални и металооксидни катализатори с нови, контролирани и предварително зададени характеристики и 

каталитични свойства, в изясняването на връзката между активност и структура, което е важен етап в 
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изграждането на научни основи за подбор на катализатори, основна част от разработването на нови 

иновативни нанотехнологии технологии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представеният ми за рецензиране материал по обем и качество на получените резултати отговаря на 

изискванията на ЗНСНЗ и ПП за получаване на академичната длъжност „доцент” и предлагам на НЖ при ИК 

БАН да гласуват положително за присъждане на исканата длъжност от гл.ас. д-р инж. Димитринка 

Алексиева Николова. 

 

София, 11.04.2016 г.                                              Подпис: 

 


