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АВТОРСКА СПРАВКА  

 

за приносния характер на научните трудове  

на гл. ас. д-р Йорданка Георгиева Каракирова  

за участие в конкурса за „доцент“ в професионално направление 4.2 „Химични 

науки“, научна специалност 01.05.18 „Химия на твърдото тяло“  

(ДВ бр. 85 от 03.11.2015 г.) 

 

В Националния център по ЕПР спектроскопия към лабораторията по „Молекулен катализ с 

Център по ЕПР“ на ИК, се разработват широка гама от изследвания, които включват 

основни методични и приложни изследвания. В това число са: количествен ЕПР, изследване 

на структурата и свойствата на метални комплекси, дозиметрия, идентифициране на 

облъчени храни, изследване на свободни радикали в термично третирани храни, изследване 

на съдържанието на нитрати и нитрити в храни, изследване на сажди и полициклични 

ароматни въглеводороди във въздуха, приложение на ЕПР в катализа и др. В настоящата 

справка научните трудове, представени за участие в конкурса са групирани в две  основни  

направления  и  са  представени  съгласно  номерацията  им  в приложения списък. 

Основните научни направления са: 

 

1. ЕПР дозиметрия. 

2. Приложение на ЕПР спектроскопията в катализа. 

 

Общият брой публикации са 25, от които 17 са  публикувани и 1 е представен за печат  в  

издания  с  импакт фактор (ранг), 6 са в списание без импакт фактор и един обзор в книга. 

Три от работите са включени в дисертацията ми, поради което няма да се разглеждат за 

конкурса [3, 4 и 5]. Представените за конкурса работи са 22 и включват 19 статии 

публикувани в периода 2006 - 2015 г., 1 приета и 2 представени за печат. Петнадесет от 

публикациите са в списания с импакт фактор, една е в книга и шест са в списания без импакт 

фактор. В публикациите са включени и три обзора – един публикуван в книга и два в 

списания с импакт фактор. Във  всичките  публикации е използвана Електрон парамагнитен 

резонанс спектроскопията. Справката  е  съставена  върху публикациите включени в 

конкурса.  

 

Към  момента  на  подаване  на документите  за конкурса са регистрирани 84 цитата на 

научните трудове. Резултатите  от изследванията са популяризирани пред научната 

общност с 2 доклада в чуждестранен университет, 8 устни докладa (4 на конференции и 4 

на семинари) и 23 постерни съобщения на международни и национални научни 

конференции.  
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Основни приноси от научната дейност на гл. ас. д-р Йорданка Каракирова по 

направление „ЕПР дозиметрия“. 

 

ЕПР дозиметрията е една от основните тематики в Лабораторията по ЕПР към ИК. Това е 

една специална област на приложение на ЕПР спектроскопията, базираща се на анализа на 

радиационно индуцираните в твърдото тяло парамагнитни дефекти, които не се наблюдават 

в нормални условия. Проследява се кинетиката на тяхното натрупване или изразходване, 

зависимостта им от различни външни фактори и т. н. Като мярка за погълната доза се 

използва интензитета на ЕПР сигнала, тъй като беше установено, че ширината на ЕПР 

линията не зависи от дозата на облъчване.  

В направление „ЕПР дозиметрия“ са включени 13 от трудовете [1, 2, 6 - 10, 13, 15, 17-19, 

24], разпределени в следните групи: 

1. Нови дозиметрични материали; 

2. Дозиметрия на база твърдо тяло: 

2.1. при облъчване с Х лъчи; 

            2.2. при облъчване с  лъчи; 

            2.3. при облъчване с тежки йони; 

  

1. Нови дозиметрични материали  [1, 2, 6] 

Към тази група се отнасят изследванията върху радиационния отклик на различни видове 

стъкла [2], полимери [6] и обзор номер 1. В публикация номер 2 са изследвани с ЕПР 

спектроскопия няколко вида лабораторни стъкла като: йена, разотерм, тюрингско и 

обикновено прозоречно стъкло. Целта на работата е да се изследва възможността  тези 

стъкла да бъдат използвани като аварийни дозиметри при радиационни инциденти. 

Изследвани са ЕПР спектрите преди и след -облъчване. В необлъчени проби от всички 

стъкла е регистриран специфичен ЕПР спектър, чийто интензитет е пренебрежимо нисък, с 

изключение на обикновено прозоречно стъкло. В -облъчени стъкла се регистрира 

специфичен ЕПР сигнал, в зависимост от химичния състав на изследваното стъкло. Тъй 

като интензитета на ЕПР спектъра зависи от мощността на микровълновото лъчение и от 

амплитудата на модулация, за да се регистрират максимално интензивни и недеформирани 

ЕПР спектри е необходимо предварително да се определят оптималните стойности на тези 

инструментални параметри. След определяне на подходящите условия за всяка проба, е 

изследван и дозовия отклик. Всички стъкла показват линейна зависимост от абсорбираната 

доза в целия изследван интервал от дози, а именно от 50 до 500 Gy. При обикновено 

прозоречно стъкло е необходимо да се вземе предвид и фоновия сигнал (сигнала 

регистриран в необлъчена проба). В резултат от изследването беше установено, че 

тюрингско стъкло показва най-висока чувствителност към радиация и би могло да се 

използва като авариен дозиметър [2]. Резултатите от това изследване са представени с 

постерен доклад на 9th International workshop Electron Magnetic Resonance of Disordered 
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Systems, 2005 [Р2], а част от тях и на V-та национална конференция по химия през 2004 г. 

[Р1]. 

В публикация номер 6 са изследвани дозиметричните характеристики на Тинувин 770 в 

полистирен. Облъчването на полимери с  лъчи води до формиране на алкилови радикали, 

които в присъствие на кислород лесно се превръщат в пероксидни радикали. Пероксидните 

радикали могат да реагират с амини и да образуват нитроксидни радикали. В нашата работа 

като нов дозиметричен материал е използван полистирен, в който при облъчване се 

образуват пероксидни радикали, които реагират с Тинувин 770 и се формира стабилен 

нитроксиден радикал, който се регистрира с ЕПР спектроскопия. В необлъчена проба се 

наблюдава слаб сигнал, който се получава в резултат на стареене на пробата по време на 

съхранение. След облъчване се регистрира ЕПР спектър, който е характерен за нитроксиден 

радикал. Установено е, че сигналът е стабилен в следващите пет месеца след облъчване. 

Отношението на интензитетите на ЕПР сигнала преди и след облъчване е използван като 

дозиметричен индекс за определяне на дозовия отклик. Линейната зависимост на 

концентрацията на нитроксидните радикали от абсорбираната доза  лъчи от 1 до 10 kGy и 

тяхната стабилност в полистиреновата матрица, дава възможност този материал да се 

използва за ЕПР дозиметрия [6]. 

 

2. Дозиметрия на база твърдо тяло 

В последните две десетилетия официално се наложи т. нар. твърдо тяло/ЕПР дозиметри 

(ISO/ASTM 51607). Този метод, чието най-широко приложение за момента се базира на 

прахообразен L-аланин, използва високата стабилност във времето на радиационно 

генерираните в твърдото тяло свободни радикали. Поради това след извършване на 

първично определяне, аланин/ЕПР дозиметърът може да се съхранява като документ и при 

нужда да бъде повторно анализиран. Абсорбираната доза се определя по интензитета на 

ЕПР спектъра на радиационно индуцирания свободен радикал. Относителната грешка на 

определянията от 7 лаборатории в Европа бе сведена до 3%. Освен L-аланин, като 

дозиметричен материал в ЕПР дозиметрията напоследък се налага и захарозата, особено 

когато става дума за облъчване не само с фотони, но и с тежки йони.  

В сравнение с аланин, захарозата има предимство, че е широко разпространен, лесно 

достъпен материал, чийто ЕПР отклик не зависи съществено от чистотата на материала. 

При облъчване в твърдо състояние тя променя цвета си от бяло към кафяво в зависимост от 

абсорбираната доза, като оцветяването се запазва и след разтваряне. Поради тази причина, 

захароза беше обект на разширени изследвания от наша страна. В този случай за първи път 

бе показано от нас, че твърдата фаза може да се анализира с ЕПР, а водният ѝ разтвор – 

спектрофотометрично. Това нейно предимство е използвано в голяма част от моите 

изследвания, като целта е да се елиминира недостатъка на ЕПР метода, а именно 

некалибрираният му характер. Следователно УВ спектрометрията се използва за 

калибриране на ЕПР резултатите. 
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2.1. Дозиметрия при облъчване с Х лъчи [7] 

Известно е, че при облъчване на захароза с високоенергетично лъчение се генерират 

свободни радикали, които лесно могат да се регистрират с метода на ЕПР и да дават бърза 

и сигурна оценка на дозата. ЕПР спектъра на облъчена захароза е сложен и се състои от 

припокриване на спектрите на няколко вида свободни радикали. Освен това, в първите 

няколко часа след облъчване вида на ЕПР спектъра се променя драстично.  Това беше 

изследвано и бе установено, че при облъчване на захароза, наред със стабилните радикали 

(Т1, Т2 и Т3) се образуват и кратко-живущи радикали (U1 и U2), които постепенно изчезват. 

Детайлен анализ на ЕПР и ЕНДОР (Електрон ядрен двоен резонанс) спектри в първите 

няколко часа след облъчване беше проведен по време на мое посещение в Университета в 

Гент, Белгия във връзка с проект по ЕБР. Целта на изследването беше да се разбере дали 

спектралните промени дават информация относно механизма на формиране на стабилните 

радикали. За изследването е използван монокристал на захароза, който е облъчен с 5 kGy 

Х-лъчи. Непосредствено след облъчване е регистриран ЕПР спектъра в Q диапазон и 

ЕНДОР спектри при температура 80 К. Формата на ЕПР спектъра не се променя при 

регистриране на спектъра при стайна температура и при 80 К, с изключение на интензитета 

на линиите. Детайлен анализ на ЕПР спектъра на Х облъчена захароза в първите 6 часа след 

облъчване води до извода, че тези кратко-живущи радикали затихват главно поради 

рекомбинация до диамагнитни продукти, а не се трансформират в стабилни радикали. 

Изследването на тяхната структура не осигурява информация за процеса на разкъсване на 

гликозидна връзка и формиране на карбонилна, което характеризира образуването на 

стабилните радикали Т1, Т2 и Т3. Нестабилните радикали U1 и U2 в облъчена захароза 

вероятно оказват въздействие върху увреждането на ДНК, но не оказват влияние върху 

определянето на абсорбираната доза в ЕПР дозиметрията, тъй като обикновено 

измерванията не се извършват по-рано от няколко дни след облъчване [7]. Резултатите бяха 

докладвани на семинар на тема: „EPR, ENDOR and EIE investigations of irradiated sucrose“ 

на вътрешен семинар на лабораторията по магнитен резонанс към Department of Solid State 

Sciences, University of Gent [D6]. 

 

2.1. Дозиметрия при облъчване с  лъчи [10, 13, 15, 18, 19] 

Отново в сътрудничество с белгийските ни колеги от Университета в Гент, бяха изследвани 

дозиметричните характеристики на различни видове моно- и дизахариди [10]. Изследвани 

са с ЕПР и УВ спектрометрия монозахаридите: β-D-arabinofuranose (арабиноза), β-D-

ribofuranose (рибоза), α-D-galactopyranose (галактоза), α-D-sorbopyranose 

(сорбоза) и дизахаридите: α-D-glucopyranosyl (1–1) α-D-glucopyranoside (трехалоза), β-D-

galactopyranosyl(1–4) α-D-glucopyranose (лактоза) и α-D-glucopyranosyl-(122)-β-D-

fructofuranoside (захароза). Някои от тези захариди са изследвани за пръв път. Те са 

изследвани от гледна точка на стабилност на ЕПР и УВ спектъра след облъчване и 
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чувствителност към радиация. Оценката на формата на ЕПР спектъра за период от 5 месеца 

след  облъчване, показа че спектърът се стабилизира след един месец за рибоза, трехалоза 

и лактоза и след три месеца за галактоза, сорбоза и арабиноза, докато при захароза се 

стабилизира още в първите 72 часа след облъчване. От гледна точка на чувствителност, 

лактоза е по-подходяща от останалите изследвани моно- и дизахариди, но чувствителността 

и е по-ниска в сравнение с тази на захароза. По отношение на УВ абсорбцията на водни 

разтвори на облъчени в твърдо състояние захариди е установено, че УВ спектърът 

претърпява промени в първите дни или седмици след разтваряне. За лактоза няма ясно 

изразен абсорбционен максимум, което я прави неподходяща за УВ дозиметрични 

измервания. Захарозата показва най-добри резултати по отношение на УВ дозиметрия. 

Имайки предвид стабилността на ЕПР и УВ спектрите, чувствителността и дозовия отклик, 

дизахаридите проявяват по-добри дозиметрични характеристики от монозахаридите 

изследвани в тази работа. В резултат от изследването стана ясно, че захароза притежава 

най-добри дозиметрични свойства както за ЕПР така и за УВ дозиметрия [10]. Тези 

резултати бяха представени с доклад пред колоквиума на Department of Solid State Sciences, 

University of Gent [D5] и с постер на11th International workshop Electron Magnetic Resonance 

of Disordered Systems, 2009 [P7], а част от тях бяха включени и в доклад изнесен на 

регулярен семинар пред целевата група по проект BG051PO001-3.3.06-0050 [D7]. 

Ефекта от  облъчване върху праховидни проби от стевия и манитол е изследван с ЕПР 

спектроскопия в научен труд номер 18. Установено е, че в необлъчена проба няма ЕПР 

сигнал, докато след облъчване се регистрира сигнал, който зависи от приложената 

микровълнова мощност и от амплитудата на модулация. ЕПР спектрите на облъчени стевия 

и манитол са сложни и се състоят от припокриване на няколко ЕПР сигнала. На базата на 

насищането на ЕПР сигналите при увеличаване на микровълновата мощност, е установено, 

че в спектрите на манитол и стевия присъстват най-малко два различни вида свободни 

радикали. Изследвана е стабилността на тези свободни радикали за период от 6 месеца след 

облъчване. В първите дни след облъчване ЕПР спектрите претърпяват слаби 

трансформации. След това вида на спектъра се запазва, но се наблюдава намаляване на 

интензитета с около 25%. Резултатите показват, че дори и 6 месеца след облъчване манитол 

и стевия могат да се използват за идентифициране на радиационно облъчване. Посредством 

ЕПР спектроскопия може да се изследват облъчени продукти, съдържащи манитол и стевия, 

а от друга страна те могат да се използват като потенциални дозиметрични материали [18]. 

Тази работа беше финансирана от Европейския социален фонд, в рамките на оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ Договор BG051PO001-3.3.06-0050. Резултатите 

бяха представени с постерен доклад на XIth International conference of food physicists. Food 

physics and innovative technologies, 2014 [P13] и бяха включени в устен доклад на тема: „ЕПР 

изследване на гама облъчени захариди“ представен на регулярен семинар пред целевата 

група на същия проект [D9]. 

По-късно изследванията върху манитол бяха разширени с използване на твърдо тяло/ЕПР 

дозиметри, съдържащи манитол [15]. В тази работа манитол е изследван от гледна точка 
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използването му като потенциален дозиметричен материал в ЕПР дозиметрията. До този 

момент манитол никога не е бил изследван за дозиметрични цели. Манитол/ЕПР дозиметри, 

съдържащи 60% манитол и 40% парафин бяха облъчени с  лъчи в две дозови области – 1 - 

20 Gy и 0.5 - 20 kGy. Изследвана е стабилността на ЕПР спектъра регистриран след 

облъчване. Установено е промяна в ширината и интензитета на отделните ЕПР линии в 

първите 10 дни след облъчване. Това вероятно се дължи на протичане на бавна химична 

реакция на разпадане или рекомбиниране на кратко-живущи свободни радикали. С цел 

ускоряване на тези процеси, непосредствено след облъчване дозиметрите бяха държани в 

сушилня при 50°С за няколко часа. На всеки час беше регистриран ЕПР спектър. 

Установено е, че 5 h нагряване при 50°С е достатъчно за стабилизиране на спектъра, като 

така не е необходимо да се изчака 10 дни преди да започнат измерванията. За определяне 

на зависимостта на интензитета на ЕПР сигнала от абсорбираната доза се използва най-

интензивната линия в ЕПР спектъра. В резултат от изследванията беше установено, че 

манитол може да се използва като алтернативен дозиметричен материал на захароза но със 

следните ограничения: границата на откриване е 1 Gy, докато за захароза е 0.5 Gy; 

максималната доза, която може да се определи е 10 kGy, докато за захароза е 20 kGy [15]. 

Тази работа беше финансирана от Европейския социален фонд, в рамките на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ Договор BG051PO001-3.3.06-0050. 

Благодарение на този договор, резултатите бяха представени на 46th Annual International 

Meeting of the ESR Spectroscopy Group of the Royal Society of Chemistry, 2013 [Р11]. 

 

2.3. Дозиметрия при облъчване с тежки йони - [8, 9, 13, 17, 19, 24] 

Тази тематика беше разработена съвместно с Проф. Ева Лунд от Университета в 

Линкьопинг, Швеция и с Проф. Накагава от Университета в Хиросаки, Япония, които ни 

оказаха съдействие при облъчването на пробите с тежки йони. Идеята за използване на 

тежки частици дойде от все по-голямото им приложение в медицината, при лечение на 

различни туморни образувания, което налага необходимостта от надеждна дозиметрична 

система и контрол на облъчването. Дозиметрични изследвания при облъчване с тежки йони 

се извършват освен в нашата лаборатория, само в още две лаборатории – една в Япония и 

една в Швеция.  

При нашите изследвания сме използвали захароза облъчена с Si, C, N, Ne и He [8, 9, 13, 17, 

24]. Облъчените проби са изследвани с ЕПР и УВ спектроскопия. УВ спектрометрията е 

калибриран метод, което я прави много подходяща за калибриране на резултатите от ЕПР 

метода. Тази възможност беше използвана като основна методика в моята дисертация [А1]. 

В последствие беше доразвита и по отношение на облъчване с тежки йони [8 и 9]. 

Установено е, че няма разлика в ЕПР спектрите на захароза облъчена с гама лъчи и с тежки 

частици. УВ абсорбционния максимум на водни разтвори от облъчена захароза също не се 

променя. Това показва, че получените свободни радикали и рекомбинационни продукти 

след разтваряне във вода, са едни и същи независимо дали захарозата е облъчена с гама 

лъчи или тежки частици. Преминавайки през веществото, тежките частици разкъсват 
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химичните връзки на захарозата, като образуват свободни радикали. В същото време се 

отделят т. нар. делта електрони, които действат по подобие на гама лъчите. Това обяснява 

факта, че природата на радиационно генерираните свободни радикали е една и съща 

независимо от вида на лъчението. При облъчване с тежки частици от значение е не само 

дозата на облъчване, но и енергията и заряда на частиците. Поради това при изследванията 

се взема предвид не само дозата, но и т. нар. ЛЕТ (Линейно енергиен пренос – енергията, 

която се губи за единица дължина в материала) на частицата. В едно от последните ни 

изследвания [24], за пръв път е изследван ефекта на ЛЕТ върху УВ абсорбцията на облъчена 

захароза.  

В дозиметрията е прието да се използват дозиметри с различна форма и размери. В момента 

най-широко се използват цилиндричните дозиметри. Те обаче не са подходящи за 

използване в случай на облъчване с тежки частици, поради по-малката проникваща 

способност. Поради това ние разработихме нов тип дискови дозиметри с диаметър 30 мм и 

дебелина 0.9 мм, които са подходящи за използване при облъчване с тежки йони. 

Направихме сравнение между чувствителността на облъчена кристална захароза и захароза 

съдържащи дозиметри. При една и съща доза и ЛЕТ кристалната проба показа по-висока 

чувствителност от дозиметрите [8]. Причината за това е факта, че парафинът абсорбира 

тежките йони без да се генерират свободни радикали. В научен труд номер 9 са сравнени 

резултатите от ЕПР и УВ изследване на гама облъчена и облъчена с тежки йони захароза. 

Установено е, че по отношение на ЕПР изследването гама облъчените проби показват по-

висока чувствителност от облъчените с тежки йони, докато при УВ измерването отклика на 

облъчените с тежки частици проби е по-голям от този на гама облъчените. Причина за това 

е различното влияние, което оказват гама лъчите и тежките частици върху материала. 

Резултатите от изследванията на захароза облъчена с тежки частици са представени на три 

конференции с постерни съобщения [Р5, Р6 и Р10], а част от тях са включени в един устен 

доклад [D2]. 

 

Доказателство за научния принос на моята работа по темата „ЕПР дозиметрия“  в световен 

мащаб, е поканата за публикуване на обзор в книгата на издателство Спрингер „EPR of Free 

Radicals in Solids: Trends in Methods and Applications“, с редактори Андерс Лунд и Масару 

Шиотани [1]. Освен това, резултатите получени през последните годините за 

дозиметричните свойства на обикновена захар и захароза, както и изследванията в 

литературата по тази тема, бяха обобщени в два обзора, публикувани в списания с импакт 

фактор [13 и 17]. Научен труд номер 17 обобщава резултатите от захароза облъчена с тежки 

частици. По случай годишнината на Институт по катализ в Списанието на БАН беше 

публикувана статия, която показва миналото, настоящото и бъдещото развитие на ЕПР 

дозиметрията в България [19].  

 

Като заключение на тази част от научните приноси, разглеждаща постигнатите резултати 

по направление „ЕПР дозиметрия“ могат да се направят следните изводи: 
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 От няколко вида изследвани лабораторни стъкла стана ясно, че тюрингско стъкло 

е подходящ материал за аварийна ЕПР дозиметрия. 

 С помощта на ЕНДОР и ЕИЕ са определени три стабилни и два кратко-живущи 

свободни радикали образувани в захароза в резултат от облъчване с 

високоенергетично лъчение. 

 За пръв път УВ спектрометрия се използва като метод за дозиметрия при 

облъчване с гама лъчи и тежки частици. 

 За пръв път са разработени дискови дозиметри, подходящи за облъчване с тежки 

частици. 

 За пръв път е изследвана зависимостта на УВ абсорбцията от ЛЕТ на частиците. 

 За пръв път са изследвани с ЕПР спектроскопия дозиметричните свойства на 

манитол и стевия.  

  

Основни приноси от научната дейност на гл. ас. д-р Йорданка Каракирова по 

направление „Приложение на ЕПР спектроскопията в катализа“. 

ЕПР спектроскопията се характеризира с висока чувствителност, селективност и 

недеструктивния характер на измерването. Поради това, тя е много подходящ метод за 

охарактеризиране на катализатори. Въпреки, че ЕПР е обемен метод, той може да даде 

ценна информация относно окислителното и координационно състояние на парамагнитни 

йони в катализаторите. ЕПР в катализа е сравнително нова тематика в нашата лаборатория. 

В това направление са включени научни трудове с номера 11, 12, 14, 16, 20-23, 25 съгласно 

приложения списък на научни публикации. Тези изследванията  са резултат от съвместна 

работа с колеги от ИК БАН.  

В научен труд номер 11 целта на изследването беше да се определят физикохимичните 

параметри, които определят активността на наноразмерни платинови катализатори в 

реакция на въглероден оксид с водна пара. Използвани са три платинови наноразмерни 

катализатора: 1.2, 2.4 и 4.8% Pt/CeO2. Моята работа се състои в охарактеризирането на 

катализаторите с ЕПР спектроскопия. Регистрирани са ЕПР спектрите на катализаторите 

при температура от 50 до -150°С, преди и след реакция на въглероден оксид с водна пара. 

При това изследване ЕПР спектроскопията дава важна информация за окислителното 

състояние на платината и церия в изследваните катализатори, както и взаимодействието на 

платина с подложката от CeO2, което увеличава мобилността на кислородни аниони в 

кристалната решетка [11]. 

В научен труд номер 12 са изследвани с ЕПР спектроскопия Pd-AuFeCeIM и PdFeCeIM 

катализатори след реакция на пълно окисление на бензен. ЕПР спектъра на PdFeCeIM 

катализатор при -150°С, се състои от синглет с g фактор 2.003, който се дължи на наличие 

на въглеродни радикали. В Pd-AuFeCeIM катализатор не беше регистриран ЕПР спектър. 

Следователно по-ниската каталитична активност на PdFeCeIM се дължи на отлагане на кокс 

на повърхността на катализатора по време на каталитичен тест [12].  
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С цел охарактеризиране на окислителното състояние на паладия и кобалта в смесените Pd-

Co/Al2O3 катализатори, бе извършено сравнително изследване с ЕПР на два вида проби: на 

изходни проби и такива след каталитичната реакция [14]. Идентифицирането на ЕПР 

сигналите се основава на изследване както на нанесените по-отделно компоненти (Co/Al2O3 

и Pd/Al2O3), така и на смесените (Pd-Co/Al2O3). За сравнение бе изследвана и подложката от 

-Al2O3. В тази работа бяха определени температурните зависимости на някои ЕПР 

параметри, като ширина на ЕПР линията (Hpp), g фактор и резонансно отместване (В-Вr). 

С помощта на ЕПР е установено, че при реакция на пълно окисление на метан, активната 

форма на Со модифицирани паладиеви катализатори са PdO клъстери. Ролята на 

повърхностно активната фаза на кобалт е да стабилизира паладия в неговото окислително 

състояние и да служи като резервоар на кислород [14]. Тази работа е финансирана от 

Европейският социален фонд в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ (BG051PO001-3.3.06-0050) и Фонд научни изследвания (ДФНИ Т01/6).  

Цинково оксидни катализатори дотирани с мед, с цел използването им за разлагане на 

остатъчни азобагрила в отпадни води са изследвани с ЕПР. Това изследване е включено в 

научен труд номер 16. Изследвани са два вида проби: комерсиален и активиран Cu/ZnO. 

Установено е, наличие на изолирани октаедрично координирани Cu2+ йони в комерсиалната 

проба. В активираната проба присъстват две различни форми на мед: една с параметри g = 

2.3845 и g = 2.0959, дължаща се на медни йони, които заемат мястото на цинкови катиони 

в решетката на ZnO и втора с параметри g = 2.3262 и g = 2.0959, дължаща се на Cu2+ йони 

в медно оксидни клъстери. И в двата случая стойностите на g и g удовлетворяват 

отношението g >g > gе (gе = 2.0023, g фактор на свободния електрон), което показва, че 

Cu2+ йоните са координирани от шест лигандни атома в аксиално деформиран октаедър [16]. 

Тази работа беше подкрепена от Националния фонд за научни изследвания (Договор ДФНИ 

Т02/16) и представена с постерно съобщение на Vth National Crystallographic Simposium, 

2014 [Р12].  

В научен труд номер 21 е изследван катализатор съдържащ меден оксид, с цел 

охарактеризиране и фотокаталитично изследване. Моята работа се състои в 

охарактеризиране на катализатора с ЕПР спектроскопия. ЕПР спектърът показа наличие на 

Cu2+ йони, взаимодействащи в медно оксидни клъстери [21]. Работата беше финансирана 

от Националния фонд за научни изследвания (Договор ДФНИ Т02/16) и представена с 

постер на III International scientific and technical conference. Engineering. Techologies. 

Education. Security, 2015 [Р18]. 

Изследванията със смесени медно-цинкови оксидни катализатори продължава и в научен 

труд номер 23. В тази работа е направено сравнително изследване на CuO/ZnO катализатор 

за разлагане на две багрила - реактивно черно 5 (RB5) и малахитово зелено. С цел 

определяне на окислителното състояние на мед в CuO/ZnO катализатор е използван ЕПР 

метода. ЕПР спектърът потвърди присъствието на Cu2+ йони в катализатора [23]. 

Резултатите са обобщени и приети за печат в Сборник доклади от годишната 
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университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски" във Велико Търново, където 

бяха представени с устен доклад [D3].   

ЕПР спектроскопията е полезен метод за наблюдаване на парамагнитни дефекти в 

решетката на ZnO. В научен труд номер 20 са изследвани с ЕПР два вида проби: 

нанокристална проба ZnO и ZnO модифициран с лантан. ЕПР спектъра на нанокристали от 

ZnO при стайна температура, показва резонансен сигнал при g=2.0784. Този сигнал се 

дължи на участък с висока концентрация на повърхностни дефекти. Такива дефекти са били 

идентифицирани като отрицателно заредени цинкови ваканции, действащи като акцептори. 

Когато ZnO наночастици са модифицирани с лантан техния ЕПР спектър се променя. При 

модифициране с лантан, броя на цинковите ваканции намалява. Този факт се доказва от 

понижаване на интензитета на сигнала с g фактор 2.0784. Освен това се появява синглетна 

линия с g = 1.9749. Този сигнал е свързан с положително заредени кислородни ваканции, 

действащи като донори. Следователно повишената каталитична активност на La/ZnO 

катализатор, при  окислително разграждане на багрилото RB5, вероятно се дължи на 

кислородните ваканции, образувани при отлагането на лантан върху повърхността на ZnO 

[20]. Резултатите са представени с постер на III International scientific and technical 

conference. Engineering. Techologies. Education. Security, 2015 [Р17]. 

ЕПР спектроскопия е използвана и за определяне на окислителното състояние на церий в 

Ce1-xYxO2-δ твърди разтвори. Регистрирани са ЕПР спектрите на СеО2, Се0.9Y0.1O2 и 

Се0.8Y0.2O2. ЕПР спектрите показват наличие на парамагнитни Се3+ йони и кислородни 

ваканции в пробите. Резултатите са представени с устен доклад на 11th International 

Conference on Tribology BULTRIB’15 в Созопол [D4] и са публикувани в Tribological Journal 

BULTRIB [22].  

С цел охарактеризиране на смесени никел-паладиеви катализатори с метода на ЕПР бяха 

регистрирани спектрите на следните образци: 0.17Pd4.7Ni/Carbon; 0.17Pd4.7Ni/Al(OH)O; 

0.17Pd4.7Ni/SiO2 и 0.17Pd4.7Ni/Al2O3 [25]. Регистрирани са ЕПР спектрите на свежи проби 

от тези образци, както и озонирани проби. Бяха изчислени параметрите на получените ЕПР 

спектри – g фактор, интензитет и ширина на ЕПР линиите. ЕПР сигналите на смесени Ni/Pd 

катализатори са свързани с присъствието на Pd3+, Pd0, Ni0 и Ni2+, които имат парамагнитно 

поведение. Съществуване на кислородни радикали в пробите третирани с озон, не бяха 

наблюдавани експериментално. Получените резултати бяха интерпретирани и обобщени в 

публикация, която е представена за печат в списанието Journal of Chemical Technology and 

Metallurgy.  

 

Основен извод за научните приноси по направление „ЕПР в катализа“ е възможността с 

ЕПР спектроскопия, да се определи окислителното и координационно състояние на 

парамагнитните йони в катализаторите, което е от значение за обясняване на каталитичната 

им активност.  


