
 1 

СП Р А В К А 

за научните приноси 

на гл. асистент д-р Мая Георгиева Шопска 

 

Основната част от научните приноси са в областта на характеризиране на повърхността 

на нанесени метални и метал-оксидни катализатори. В изследванията най-широко 

използвани методи са хемосорбцията и инфрачервената спектроскопия. Адсорбционните 

измервания въз основа на обемния метод са били основата за определяне на дисперсността 

на нанесени метални катализатори – кобалтови, паладиеви, биметални кобалт-паладиеви, 

никелови, модифицирани никелови. Трансмисионна и дифузно-отражателна инфрачервена 

спектроскопия са използвани самостоятелно като методи за качествен анализ, а 

комбинацията по между им – за повишаване чуствителността на анализа. В изследванията на 

каталитични процеси като основен метод е използвана in situ дифузно-отражателна 

инфрачервена спектроскопия. В изследванията върху каталитичната активност на различни 

материали освен ИЧС са използвани измервания с проточен реактор и газова хроматография. 

Основната част от изследваните каталитични реакции са хидриране и окисление на СО и 

окисление на бензол с моно- и биметални нанесени катализатори с основни компоненти 

кобалт и паладий; биогенно желязо; двукомпонентни системи съдържащи паладий и 

биогенно желязо; двукомпонентни системи от платина или паладий и железен оксид. В 

някои изследвания са използвани и други физико(химични) методи – температурно-

програмирана редукция, дифракция на рентгенови лъчи, динамично разсейване на лазерни 

лъчи, Мьосбауерова спектроскопия, рентгенова фотоелектронна спектроскопия, сканираща и 

трансмисионна електронна спектроскопия, диференциален термичен анализ.  

 

Научните приноси могат да бъдат групирани в следните области: 

 

1. Кобалт-паладиеви нанесени катализатори за хидриране на СО. 

- Изследвано е влиянието на предварителната обработка в инертна среда върху формирането 

на нанесени монометални кобалтови и биметални кобалт-паладиеви катализатори. 

Разлагането на кобалтов нитрат нанесен чрез импрегниране върху алуминиев и силициев 

оксид в инертна атмосфера води до образуване на стабилизиран върху повърхността СоО 

(СоОх). Същият вид обработка при съвместно нанасяне на кобалт и паладий от нитрати, 

освен до формиране на СоОх, води до образуване на голямо количество Со3О4. И при 

двата вида каталитични системи разлагането на нитратите завършва при Т ≤ 200°С. 

Хемосорбционните измервания показаха ниска дисперсност на нанесения метал в 

биметалните образци (~ 2.6%). Въпреки това при всички образци е регистрирана висока 

конверсия на СО в моделната реакция за хидрогенирането му при атмосферно налягане. 

Наблюдавана е пряка зависимост между каталитичните свойства (конверсия на СО и 

производство на метан) и хода на промяна на хемосорбционния капацитет, който от своя 

страна зависи от температурата на редукция. Селективността на изследваните 

катализатори изразена чрез съотношението на продуктите CH4/CO2 е най-благоприятно 

със системата (10% Co + 0.5% Pd)/TiO2 - CH4/CO2 = 2.2–2.5.  

- Изследвано е влиянието на предварителната обработка в редукционна среда върху 

формирането са нанесени на Al2O3, TiO2 и SiO2 (прекурсор) кобалт-паладиеви 

катализатори. Степента на редукция на кобалта и дисперсността на метала се променя в 

зависимост от използвания носител и температурата на редукция. Най-висока степен на 

редукция на кобалта е получена в катализатор 10%Co+0.5%Pd/TiO2. Всички системи са с 

ниска дисперсност на метала. При нарастване на температурата на редукция на 

катализатор с носител TiO2 се наблюдава силно намаление на адсорбцията на 

водород/дисперсността на метала. В катализатора с носител Al2O3 тя не се променя, но 

нараства при катализатора с носител SiO2. При всички системи е установена тенденция на 
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намаление на отношението H/COн.о. (отношение на адсорбирания водород при 100°C и 

необратимо адсорбирания СО при стайна температура) с повишаване на температурата на 

редукция. Получените резултати се обясняват с различна степен на редукция на метала, 

образуване на смесена оксидна фаза, агломерация на металните частици и силно 

взаимодействие метал-носител. Катализаторът 10%Co+0.5%Pd/TiO2 е най-активен в 

хидрогенирането на СО. 

- Хемосорбцията на водород дава информация за размера на частиците на биметалните Co-Pd 

катализатори, но не и за специфичната повърхност на металите, тъй като те са 

неразличими. Направен е опит за създаване на метод за сравнителна оценка на 

повърхността на двата метала в нанесени върху Al2O3, SiO2 и TiO2 катализатори 

обработени предварително в различна газова среда. Използвана е комбинация от 

методите: хемосорбция, модифициран метод на ТПР, РФЕС, ИЧС. Същността на метода е 

оценка на относителният дял от метала намиращ се на повърхността на катализатора. При 

образци с носители Al2O3 и SiO2 относителният дял зависи от използваната газова среда 

на предобработката. Дисперсността на метала в тези системи намалява в реда  (ox) ≥ (inert) 

> (red). Силно взаимодействие метал-носител е установено при Tред > 300°C с образец 

10%Co+0.5%Pd/TiO2 и то се променя в зависимост от вида на предобработката като (red) > 

(inert) ≈ (ox). Модифицираният ТПР метод е приложен за определяне повърхността на 

металния кобалт. Този метод показва повърхността на кобалта се променя както следва 

(ox) > (red) > (inert).  

(публикации №№ 6, 7, 22 и 36) 

 

2. Състав, структура и приложение на биогенно желязо. 

Изследвани са състава и свойствата на желязо-съдържащи образци получени биогенно от 

неутрофилни желязо-бактерии в природни и лабораторни условия. 

- Определен е състава на природен образец (субпродукти на метаболитни процеси на 

бактерии от групата Sphaerotilus-Leptothrix), който съдържа α-FeOOH, остатъци от мастно 

киселинните компоненти на клетъчната мембрана и полизахариди изграждащи 

бактериалната капсула. При нагряване в поток от Ar до 200°С е установена дехидратация 

α-FeOOH.хН2О → α-FeOOH, а при температура 250°С протича превръщането на 

оксихидроксида в оксид α-Fе2O3. С ИЧС е установена способност за адсорбция от 

природната биомаса на СО при стайна температура върху Fe3+. Регистрирана активност на 

материала в реакцията на окисление на СО в поток и е установена стабилност на 

активните за адсорбция на СО места Fe3+ на повърхността при различни температури. 

Изследваният материал има потенциал за приложение в катализата като носител или 

катализатор след модифициране.  

- Изследвани са образци от биогенно желязо получени в лабораторни условия с използване 

на различни хранителни среди за намножаване и селективно култивиране на 

железобактерии Sphaerotilus-Leptothrix (Адлер, Виноградски, Лиске, Феодоров, 

изолационна и др). Анализът им показва, че пробите съдържат γ-FeOOH, α-FeOOH, 

железен оксид, остатък от органична материя. За да се обясни произхода на железен оксид 

в синтетичните биогенни образци, те са сравнени с контролни проби получени в същите 

стерилни култивационни среди (незаразявани с бактерии среди на Лиске, Федоров и 

изолационна среда). В биотичните и абиотичните проби е установено наличие на α-

FeOOH и/или γ-FeOOH и железен оксид. В присъствие на бактерии се образуват 

значително по-големи количества железни оксихидроксиди. Железните оксиди се 

формират преимуществено по химичен път. 

- Образец от природен материал съдържащ примесна част със смесен характер (органични и 

неорганични онечиствания) е обработван химично и термично с цел премахване на 

органичен остатък. Целта и изборът на химична обработка са продиктувани от потенциала 

на изследвания материал да бъде използван като катализатор, който има известен и 
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постоянен състав. Избраните реагенти (натриева основа и водороден пероксид) и 

методика имат потенциал да въздействат върху органичната част като в същото време 

контакта с тях не води до промяна на окслителната степен на желязото в основното 

съединение и не внася в обработвания материал странични трудно отстраними йони. 

Измерванията показаха, че съставът на образеца не се повлия от въздействието на 

реагентите. При нискотемпературно окисление в газов поток (до 250°С) не се регистрира 

изгаряне на органичната част, а протича дехидратация - α-FeOOH.хН2О → α-FeOOH→ 

Fе2O3. Образец от природно и образец лабораторно получено биогенно желязо са 

подложени на високотемпературно окисление (до 800/950°С) и е установено, че 

органиката в тях изгаря в интервала 200-600°С. 

- Изследвана е каталитичната активност в реакцията на окисление на СО на образци от 

биогенно желязо получено с насочено формиранe на определен тип биогенни оксиди при 

култивиране на бактерии Leptothrix в среди на Адлер, Лиске и Федоров. В образците една 

фаза има дял 50% - Адлер (50% лепидокрокит (магхемит, гьотит)), Лиске (53% гьотит 

(лепидокрокит, магхемит)), Федоров (51% магхемит (гьотит, лепидокрокит)). Установено 

е, че образците нямат съществена каталитична активност до 200°С. Забележима 

каталитична активност е регистрирана при 250°С – превръщане 50% върху образец Адлер, 

30% върху Лиске, 20% върху Федоров. Регистрираните промени в състава на образците 

показват фазови преходи на α-FeOOH и γ-FeOOH до α- и γ-Fe2O3 при 250°С. Проведените 

изследвания дават основание да се заключи, че каталитичната активност на образците до 

200°C се дължи на α-FeOOH и γ-FeOOH, а при по-висока температура на оксидите. α-

FeOOH и γ-FeOOH имат ниска каталитична активност в използваната реакция; γ-Fe2O3 се 

отличава с относително добра каталитична активност; а α-Fe2O3 има каталитична 

активност съизмерима с тази на оксихидроксидите. Освен това с голяма вероятност може 

да се твърди, че по-висока каталитична активност има γ-Fe2O3, който се получава чрез 

трансформация на биогенен FeOOH (т.н. биогенен прекурсор). 

- Сравнено е каталитичното поведение в реакцията на окисление на СО на абиотичен 

хематит и биогенен желязо-съдържащ образец (получен при култивиране на бактерии 

Leptothrix в среда на Адлер). Установено е, че абиотичният материал е малко по-активен 

при температури под 240°C. При по-високи температури конверсията върху двата 

образеца е еднаква. Биогенното желязо би могло да замести железния оксид получен по 

чисто химичен път като катализатор в изследваната реакция.  

- Изследвани са каталитичните свойства при окисление на СО на хибриден катализатор 

изготвен чрез модифициране на влакнест катализатор 0.3%Pd/Al-Si-O с биогенно желязо 

(материал получен чрез култивиране на бактерии Leptothrix в среда силиций-желязо-

глюкоза-пептон). Хибридният материал съдържа биогенен γ-FeOOH. Установено е, че 

каталитичната активност на 0.3%Pd/Al-Si-O и биоFe-Pd/Al-Si-O се дължи главно на 

паладия. Въпреки наличието на двойката Fe3+-Fe2+, активна в окислителни реакции, 

синергизъм не е наблюдаван.  

(публикации №№ 10, 15, 18, 24, 31, 35, А, B и C) 

 

3. Никелови нанесени катализатори за хидриране на хранителни масла и за метаниране на 

СО2. 

- С помощта на ИЧС и измерване на хемосорбция на водород са изследвани системи Ni/SiO2 

(силикагел). Установено е образуване на никелови филосиликати на повърхността на 

образците. Предполага се, че положението на образувания филосиликат (на повърхността 

или в порите) се отразява на силата на връзката Ni–O и Ni–O–Si, което директно определя 

редуцируемостта на прекурсорите. Ni2+ е здраво свързан на повърхността при силикагел 

получен при неутрално рН, а при носителите получени в кисели и алкални условия 

връзката е слаба. Намерено е, също така, че модифицирането с магнезий води до 

едновременното образуване на никелов и никелово-магнезиев филосиликати върху 
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повърхността на образците. Системата нанесена на силикагел получен в алкални условия 

показва оптимално съчетаване на значителна редукция и достатъчно висока дисперсност 

на никела след редукция при 430°C.  

(публикации №№ 5, 8 и 30) 

- Същите методи са използвани за характеризиране на никелови катализатори нанесени на 

диатомит. Регистрирано е силно влияние на добавката върху хемосорбцията на водород – 

при Ag-съдържащ катализатор е измерена много по-голям адсорбционен капацитет в 

сравнение с Cu-съдържащия. В двата случая, обаче, адсорбционната способност 

значително се понижава с нарастване на количеството на допълнителния елемент. 

- При анализ на образци получени по метода на утаяване с отлагане в присъствие на урея е 

регистрирано образуване на слоеста структура – никелов силикат или бруситоподобна, 

която затруднява редукцията до метален никел.  

(публикации №№ 16 и 17) 

- Изследвана е дисперсността на никела в слоести Ni–Al системи с различно молно 

съотношение (Ni/Al = 0.5, 1.5, 3.0) с приложение в реакция на метаниране на СО2. При 

образци 3.0NiAl и 1.5NiAl дисперсността като цяло е по-висока и нараства след редукция 

при 400 и 450°C и намалява с повишаване на температурата на 530 и 600°C. Тези промени 

съответстват на метаниращата активност на системите. Дисперсността на никела в 

образец 0.5NiAl нараства с нарастване температурата на редукция. Това се свързва с 

редукцията на NiAl2O4 и на ефекта от присъствието на по-голямо количество Al, който 

предпазва никела от синтероване. 

- При внасяне на магнезий в тези системи е регистрирано постепенно намаляване на 

дисперсността на никела след повишаване на температурата на редукция над 500°C, което 

се свързва със затруднена миграция на този метал. Предполага се, че магнезия препятства 

синтероването на никела.  

(публикации №№ 9 и E) 

 

4. Изследвания на механообработени материали (оливин и продукти от хранителната 

промишленост). 

- С ИЧС и хемосорбция на водород е изследвано влиянието на продължителността на 

смилане върху свойствата на оливинов пясък. Установено е, че с нарастване на времето на 

обработка нараства дисперсността и специфичната повърхност на оливина. Нараства 

адсорбционния капацитет по отношение на СО2, като образецът третиран 120 min се 

характеризира с най-голям капацитет – 0.0032 g CO2/g оливин. Показано е, че 

механичното третиране води до качествени промени – изходният оливинов пясък 

представлява оливин обогатен на магнезий, а обработените образци се доближават до 

форстерит.  

(публикации №№ 2 и 3) 

- С ИЧС е изследвано влиянието на механична обработка върху състава и свойствата на 

яйчени черупки и мембрани от яйчени черупки. Анализът показа частично полиморфно 

превръщане на калцит в арагонит при процеса на високоенергийно смилане на яйчените 

черупки, като след третиране 240 min доминираща фаза е арагонита. Мембраните от 

яйчени черупки имат по-голям адсорбционен капацитет от яйчените черупки по 

отношение на замърсителя Acid Black 194 – регистрирани са ИЧ ивици на багрилото наред 

с тези на мембраните.  

(публикации №№ 23 и 32) 

 

5. Изследвания с инфрачервена спектроскопия на смесенооксидни системи. 

- Изследвана е възможността за синтезиране на смесенооксидни системи чрез съвместно 

смилане на двойки прости оксиди – ZnO и TiO2, Fe2O3 и TiO2, Fe2O3 и ZnO. Потвърдено е 

намереното с други методи (ДРЛ, Мьосбауерова спектроскопия и рентгенов дисперсионен 
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анализ) образуване на ZnTiO3, Zn2TiO4, цинков ферит, Fe2O3-ZnO и (Fe2O3)x(TiO2)1-x 

смесени оксиди чрез механохимичния метод. Установено е, че Fe2O3 е по-податлив на 

процеса смилане от TiO2.  

(публикации №№ 1, 12, 19, 26 и 27) 

- Изследвана е възможността за синтезиране на ферити чрез съвместно смилане на двойки 

прости оксиди. Потвърдено е намереното с методите ДРЛ, Мьосбауерова спектроскопия и 

ДТА образуване на феритни материали чрез регистрирането в ИЧ спектри на ивица за 

характеристично трептене Fe-O във ферит.  

(публикации №№ 11, 13, 20, 21, 25 и 34) 

- Изследвана е възможността за синтезиране на перовскитни материали LaMO3 (M = Co, Fe, 

Mn) чрез утаяване на оксиди/хидроксиди и смилането им в присъствието на La2O3. Чрез 

методите ДРЛ, РФЕС и Мьосбауерова спектроскопия е доказано формирането на 

перовскити LaMO3. Структурата е потвърдена и с метода ИЧС като измерванията 

показаха, че La2O3 реагира напълно. На повърхността на LaFeO3 и LaCoO3 са 

регистрирани големи количества карбонати, чието присъствие се отдава на ускорено 

карбонизиране на материалите при излагане на въздух.  

(публикации №№ 29 и 33) 

 

 

- Изследвана е възможността за синтезиране на смесенооксидни системи и ферити чрез 

съвместно смилане на двойки прости оксиди и на перовскитни материали LaMO3 (M = Co, 

Fe, Mn) чрез утаяване на оксиди/хидроксиди и смилането им в присъствието на La2O3.  

Потвърдено е намереното с други методи (ДРЛ, Мьосбауерова спектроскопия, рентгенов 

дисперсионен анализ, ДТА, РФЕС) образуване на феритни материали, цинкови титанати, 

Fe2O3-ZnO, смесени оксиди (Fe2O3)x(TiO2)1-x, перовскити LaMO3. В ИЧ спектри е 

регистрирана ивица за характеристично трептене Fe-O във ферит. ИЧ спектри на 

перовскити показаха, че La2O3 реагира напълно. На повърхността на LaFeO3 и LaCoO3 са 

регистрирани големи количества карбонати, чието присъствие се отдава на ускорено 

карбонизиране на материалите при излагане на въздух.  

(публикации №№ 1, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 33 и 34) 

 


