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д-р Димитринка Николова, 

представени за участие в конкурс конкурс за доцент, по професионално 

направление 4.2 “Химически науки” 

научнаспециалност 01.05.16 „Химична кинетика и катализ”, 

направление “Дизайн и изследване на наноразмерни метални и 

металооксидни катализатори – основа за създаване на иновативни 

технологии”, 

обявен в ДВ бр. 95 от 8.12.2015 г. 

 

 

Научни приноси 

 

Конверсията на въглероден оксид с водна пара (КВОВП) поддържа своята ключова 

позиция в лабораторен и полупромишлен мащаб, както и в съвременната химическа 

промишленост като неразделен етап от синтеза на амоняк и на метанол. КВОВП се 

превърна и във важна технология за получаване на водород, поради нарастващото 

внимание към горивните клетки. Петролната криза през 1970-те и 1980-те години постави 

на сцената въглищата като основен материал за синтез газ, наречен синтетичен газ или 

"кисел газ". В синтетичния газ обикновено се съдържат серни съединения в зависимост от 

природния източник и вида на технологичната схема приложена за газификация на 

въглища. Традиционните катализатори за КВОВП са чувствителни към присъствието на 

сяра в реакционната смес. Синтетичният газ, получен чрез газификация и частично 

окисление на въглища, както и на тежки горива, катранени пясъци, нефтени шисти, 

минерална смола и кокс, съдържа до 3% сяра, затова изследването на устойчиви на сяра 

катализатори за CO конверсия продължава както на академично, така и на индустриално 

ниво. 

Търсенето на енергия от възобновяеми източници на водород се превърна в 

глобален и актуален проблем. В този аспект биомасата и въглерод-съдържащите отпадъци 

са много обещаващи източници на въглерод за производство на синтетичен газ. Въпреки 

това, те също съдържат сяра и затова необходимостта от подобрени сяро-устойчиви за 
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КВОВП катализатори остава важна и алтернативните източници на чист водород като 

гориво. 

Опазване на околната среда, създаване на водородна енергетика и намаляване на 

въглеродните емисии са глобални и актуални проблеми. 

Конверсията на въглероден оксид с водна пара в присъствие на сяро-

съдържащи газови смеси, окислението на СО до СО2, както и финото очистване на 

водород-съдържащи газови смеси от СО2 чрез метаниране са необходими процеси за 

намаляване на замърсяването и производството на водород чист от СО и СО2 до стойности 

под 10 ррm, дезактивиращи катализаторите във водородните горивни клетки. 

Добре известно е, че водородните горивни клетки са перспективен заместител на 

традиционните електрогенератори поради по-високата си ефективност, липса на емисия 

на вредни вещества и работа при ниска температура. Основното приложение на 

водородните горивни клетки се предвижда в автомобилостроенето и военната индустрия, 

поради високата им мощност и ниска работна температура.  

Друго актуално направление е опазване и укрепване на човешкото здраве и 

качество на живот като в тази връзка е консумацията на маргарини, мазнини за готвене и 

пържене и различни сладкарски изделия, съдържащи хидрогенирани растителни масла и 

масло-продукти, които не трябва да съдържат наситени, полиненаситени и транс-мастни 

киселини над препоръчителните стойности. Подобряването на катализаторите за частично 

хидрогениране на растителни масла е средство за решаването на тези изисквания. 

Подобряването на качеството на живот е свързано и с използването в бита на 

устойчиви материали, в частност получаването на устойчиви пигменти за керамичната 

индустрия. 

Дизайнът на нови наноразмерни метални и металооксидни катализатори е 

предизвикателство за създаване на иновативни технологии чрез изясняване на връзката 

между синтез, активност и структура на новите материали. 

Настоящата справка разглежда получените научни резултати, обобщени в следните 

изследователски направления: 

1. Разработване и изследване на катализатори за получаване на чист водород. 
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2. Разработване и изследване на каталитични материали за аноди на водородни горивни 

клетки на базата на неблагородни метали. 

3. Разработване и изследване на катализатори за частично хидрогениране на растителни 

масла. 

4. Материали използвани като прекурсори за получаването на керамични пигменти. 

 

В първата част на справката за научните приноси ще бъдат разгледани 

публикациите, посветени на изучаването на сулфидни системи на основата на Mo, W, Re 

модифицирани с K, Ni и Со за конверсия на въглероден оксид с водна пара в присъствие 

на сяро-съдържащи газови смеси (публ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 21 и 30) и на Ni-Al слоести 

двойни хидроксиди, модифицирани с К и Mg, за окисление на СО до СО2 (публ. 15 и 18) и 

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

Mo-съдържащи катализатори за конверсия на въглероден оксид с водна пара в 

присъствие на сяро-съдържащи газови смеси  

Сулфидираните нанесени Mo-съдържащи системи промотирани с кобалтови йони, 

с или без алкални добавки, са известни като сяроустойчиви катализатори за КВОВП. 

Липсата на изследвания за влиянето на добавките от никел и калий върху активността и 

структурата на Мо/γ-Al2O3 системата в присъствие на сяроводород в реакционната смес 

насочи нашите изследвания към систематично проследяване на ефекта от различното 

съдържание на молибден при постоянна концентрация на никел и калий (публ. 6 и 13). 

Съдържанието на молибден съответства на повърхностна плътност 1, 2, 3, и 4 атоми 

Mo/nm
2
 носител. Резултатите от структурните изследвания показват, че въвеждането на 

калий и никел провокират образуването на различни видове оксидни структури. В 

двукомпонентната система KMo образуването на повърхности структури, аналози на 

калиевия молибдат (K2MoO4), се свързва с промяната на лигадното обкръжение на Mo
6+

 

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. Може да бъде прието, че Ni
2+

 йоните са 

частично локализирани в молибдатния слой, без да се образуват добре дефинирани фази. 

Нанасянате на калий като трети компонент увеличава дисперсността на молибдена и 
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предизвиква образуването на нови сложни K–Ni–Mo–O видове, в които се наблюдава 

частична трансформация на полимерните Mo
6+

(Oh) структури в мономерни Mo
6+

(Td) и 

преобладаване Ni
2+(

Td) над Ni
2+

(Oh). В подкрепа на това е и подхода да се провери 

наличието на CO3
2-

 йони чрез ИЧ спектроскопия, като индикация за наличие на свободни 

(несвързани) калиеви йони на повърхността. Установи се отсъствие на несвързани калиеви 

йони при образците с високо съдържание на молибден. Тези оксидни структури могат да 

повече или по-малко благоприятни прекурсори на активните структури в крайния 

катализатор. Каталитичното поведение на мултикомпонентните молибденови системи е 

изучено при промяна на реакционната температура и отношението пара/газ. 

Промотиращото действие на никела в двукомпонентната система NiMo се проявява в 

целият изследван температурен интервал 180-400
0
С, като неговото присъствие 

предизвиква синергетичен, адитивен или антибатен ефект в зависимост от атомното 

отношение Ni/Mo при различните реакционни температури. Алкалната добавка от калий 

се проявява благоприятно действие само в трикомпонентните системи КNiMo за разлика 

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

Очевидно мономерните молибденови тетраедрични видове са неблагоприятен прекурсор 

на активен катализатор. Активността на трикомпонентните образци достига равновесни 

стойности при температури 320-500
0
С, като общата дисперсност на структурите не се 

променя по време на каталитичния тест. При понижаване на реакционната температура се 

появяват разлики в активността и в интервала 250-320
0
C в зависимост от атомното 

отношение K/Ni+Mo се проявява промотиращия ефект на калия. Когато калиевите йони 

напълно взаимодействат с останалите компоненти при атомни съотношения K/Ni+Mo≤0.8, 

т.е. не присъстват “свободни” калиеви йони, тогава активността на трикомпонентната 

система е най-висока. Очевидно, тези така наречени “свободни” калиеви йони, а именно 

излишък от калиеви йони, свързани само повърхността на γ-Al2O3 при ниското 

съдържание на молибден и генериращи повърхностни CO3 образувания, не участват в 

реакцията да увеличат добива на CO2 и H2. Тук не може да се прави аналогия с механизма 

на последователно образуване на повърхностен калиев формиат и неговото разлагане до 

CO2 и H2 и схващането, че скоростта на КВОВП реакцията е пропорционална на 

концентрацията на повърхностните формиати. Според нас, протича конкуренция между 
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афинитета на K към Mo и Al по време на етапите на импрегниране, сушене и накаляване. 

Като резултат, ефектът на алкалността се отразява върху способността на калия да 

взаимодейства повече или по-малко с (Ni)Mo оксидни и сулфидни състояния, променяйки 

оксидното състояние на молибдена и лабилността на сулфидните структури, като 

последните зависят от количеството молибден и присъствието на никел. Чрез РФЕС и 

ЕПР изследвания на отработените образци (публ. 2) се установи, че редуцируемостта на 

молибдена (отношенията Mo
4+

/Mo
5+

 и Mo
4+

/Mo
5+

+Mo
6+

) и лабилността на сярата 

(отношението сулфид/сулфат, т.е. стабилността на S
2-

 структурите към окисление) са 

информативни показатели за активността на Mo-съдържащите системи в условията на 

КВОВП в присъствие на сяроводород. Намерено беше, че при трикомпонентната система 

KNiMo, редуцируемостта на молибдена е най-ниска и лабилността на сярата е най-висока. 

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. 

Тенденцията за промени в оксидното (редуцируемостта) и сулфидното (лабилността на 

сярата) състояния на молибдена, отнесени към каталитичната активност на К-

промотираните (Ni)Mo/γ-Al2O3 системи, насочва към регенеративен (редокс) механизъм 

на КВОВП в присъствие на сяро-съдържащи газови смеси (публ. 13). Съставът 4.9 мас.% 

K2O, 2.5 мас.% NiO, and 12.7 мас.% MoO3 (3 атома Mo/nm
2
) 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 (публ. 13). Този катализатор е най-подходящ за КВОВП в присъствие на сяро-

съдържащи газови смеси при реакционна температура 300
0
С, отношение пара/газ 0.3 и 

атмосферно налягане. 

Нашите изследвания продължиха с проследяване влиянието на промяната на 

природата на носителя и неговите текстурни свойства върху каталитичното поведение на 

молибдена в количество идентично на повърхностна плътност 3 атоми Mo/nm
2
 носител 

(публ. 7), установено като най-подходящо за получаване на най-активен катализатор при 

използването на носител γ-Al2O3 (BASF). Използвани са два нови носителя Al2O3 и TiO2 

получени чрез зол-гел метод. Промяната на природата на носителя, обаче, не доведе до 
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повишаване на активността изразена като степен на превръщане. Активността е сравнима 

с тази при носител γ-Al2O3. Разлики настъпват само при отразяване на текстурните 

параметри, а именно изразяването на активността като каталитична производителност 

(mol CO/h отнесени към специфичната повърхност на накалените образци). В този случай 

нанесеният молибден върху мезопорестият TiO2 е по-активен, дължащо се на по-ниската 

специфична повърхност при една и съща повърхностна плътност на молибден. Нанасянето 

на молибден предизвиква запълване и/или блокиране на порите на TiO2 причинено от 

образуването на големи повърхностни структури от типа Mo-Ox-Ti. Наличието на тези 

структури се потвърждава от промяната на вида на хистерезисната примка след 

нанасянето на молибден, свързващ се с цепко-образни пори от агрегати от плочко-

подобни частици. Предполага се, че върху TiO2 се образуват по-активни молибденови 

структури и/или каталитични места. 

Обикновено е прието, че каталитичната активност се свързва със степента на 

дисперсност на нанесените компоненти върху повърхността на носителя. Ние приложихме 

един нетрадиционен подход за оценка на дисперсността след нанасяне на добавки, 

основаващ се на Рентгенова фотоелектронна спектроскопия (XPS) (публ. 2). Използвани 

са моделът на Kerkhof-Moulijn и неговата опростена версия от Leόn, за да се определи 

размерът на MoOx структурите след нанасянето на калий и никел. 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.  

W-съдържащи катализатори за конверсия на въглероден оксид с водна пара в 

присъствие на сяро-съдържащи газови смеси 

Особен интерес предизвика въпросът дали промотираните W-съдържащи системи, 

несъдържащи молибден, могат да бъдат активни като сяроустойчиви катализатои в 

КВОВП. Системата NiW/Al2O3 е известна като ефективен катализатор за рафиниране на 

тежки нефтени фракции. Това породи привлекателната възможност да се изучи 

каталитичното поведение на системата W/γ-Al2O3, промотирана с никел и калий в 

условията на КВОВП в присъствие на сяро-съдържащи газове (публ. 21). Не ни е известно 



7 

 

досега да са предприемани подобни изследвания. Дифузноотражателната, 

Инфрачервената и Рентгеновата фотоелектронна спектроскопии установиха 

взаимодействие между компонентите и носителя, както и между самите компоненти по 

време на накаляването. Регистрирани са моноволфраматни (WO4) и полимерни (WO6)n 

слоеве. Нанасянето на добавките води до образуване на високо диспергирани сложни 

повърхностни смесено-оксидни структури като NiWO(Al) и KNiWO(Al), чрез 

включване на Ni
2+

 или K
+
 йони във волфрамовите слоеве. Присъствието на повърхностни 

аналози на K2WO4 или NiAl2O4 и NiWO4 също не може да бъде изключено. Проведените 

тестове с увеличаване на обемната скорост и с промяна на реакционната температура 

водят до следния реда на активност: KW<<W<<NiW<<KNiW. Трикомпонетната система 

KNiW притежава стабилност в каталитичното си поведение при 400
0
С, отношение 

пара/газ 0.3 и обемна скорост 4000 h
−1

. Корелацията състояние на компонентите-

каталитична активност разкрива, че редуцируемостта на волфрама (отношението 

W
4+

/W
5+

/W
6+

) и лабилността на сярата (отношението сулфид/сулфат) са информативни 

показатели за активността на W-съдържащите системи в условията на КВОВП в 

присъствие на сяроводород. Умерената редуцируемост и стабилност на серните 

производни към окисление в трикомпонентата система води обяснява нейната най-висока 

и устойчива конверсия на СО, близка до равновесните степени при висока температура. 

Изследванията продължиха с оценка на различния метод 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 (публ. 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 нанесените W
6+

 структури. Високо диспергираните W образувания пречат на 

включването на Ni
2+

 йоните в алуминиевата решетка. Като резултат, голяма част от Ni
2+

 

йоните участват в формирането на NiWOAl структури, в които никелът е разположен 

в повърхностния волфрамов слой. По този начин се осигурява интимен контакт между 
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нанесените компоненти. В контраст на това, при WI метод на нанасяне на волфрама, Ni
2+

 

йоните се включват лесно в решетка на алуминиевия оксид образувайки повърхностен 

NiAl2O4 посредством неговата свободна повърхност. Причина за това е ниската 

дисперсност причинена от същественото наличие на кристалити WO3. Изчислените 

повърхностни атомни съотношения потвърждават по-високата дисперсност на 

структурите при EDF метода. Нанасянето на калий увеличава дисперсността независимо 

от приложения метод за нанасяне на оксо-W скруктурите. Образуват се нови, добре 

диспергирани повъвърхностни KNiWO(Al) структури, в които Ni
2+

 йоните са в 

тетраедрична симетрия. Чрез XPS се установи, че оксидните структури са по-слабо 

свързани с повърхността на носителя при EDF метода, като по този начин се предполага 

улеснена редукция и по-висока сулфидируемост, отразяващи се положително на 

каталитична активност на образците. Най-активен е три-компонентният KNiW-EDF 

образец. Стойностите на скоростта на реакцията и активиращата енергия потвърдиха, че 

комбинацията на EDF метода и промотирането с калий водят до най-висока активност. 

По-добра редуцириемост се установи при EDF образците и след нанасянето на калий. 

Отговорни за по-високата активност са и присъстващите NiхSу структури. Освен това 

отношението сулфид/сулфат напълно корелира с каталитичната активност и потвърждава 

стабилността на сулфидните структури в окислително-редукционната среда при три-

компонентни KNiW-EDF образец. Според нашите изследвания, 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). 

Re-съдържащи катализатори за конверсия на въглероден оксид с водна пара в 

присъствие на сяро-съдържащи газови смеси 

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 (публ. 8). 

Трикомпонентната система KCoRe е идентифицирана като най-обещаващ катализатор в 

температурния интервал 250400
0
С. В процес е охарактеризирането на оксидното и 

отработено състояние на образците.  
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Катализатори за очистване на водород-съдържащи газови смеси чрез 

окисление на СО до СО2 

Тези изследвания са фокусирани върху приложението на Ni-Al слоести двойни 

хидроксиди като прекурсори на катализатори за очистване на водород-съдържащи газови 

смеси от СО (публ. 15 и 18). За да се проследи ефектът от количеството никел, слоестите 

системи са синтезирани с молно отношение Ni
2+

/Al
3+

 от 1.5 и 3.0 и са тествани в реакциите 

на окисление на СО до СО2 и класическата КВОВП.  

Установи се, 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 Ni
2+

 и Ni
3+

 йоните в оптимално 

съотношение Ni
2

/Ni
3

, гарантирайки обратим окислително-редукционен преход 

Ni
2
Ni

3
. Редокс двойката Ni

2+
/Ni

3+
, разположена в съседство с Al

3+
 катионните 

ваканции предизвиква създаване на кислород йон радикали О2
х

, адсорбирани и 

стабилизирани върху Al
3+

 йоните, което води до пълно окисление на СО при 300°С.  

Установи се също, че нанасянето на 1 wt % K2O е оптималното количество, 

предизвикващо драстично увеличаване на активността в КВОВП в интервала 240-260°С, 

която достига равновесна степен на превръщане от 97 % при 300°C. Обяснение за 

промотиращият ефект на добавката от калий върху активността на класическата КВОВП е 

намерено в 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 

Катализатори за фино очистване на водород-съдържащи газови смеси от СО2 чрез 

метаниране (хидрогениране на СО2 до метан) 

В тази област 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 (публ. 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 Ni
2+

/Al
3+

=0.5, 1.5 и 3.0), редукционните и 
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реакционни температури. За предварителна термична обработка е избрана температура 

500
0
С тъй като според данните от Рентгенофазовия анализ дисперсността на формираната 

NiO-подобна фаза е най-висока. Преимущество има катализатора с най-ниско съдържание 

на никел, респ. най-високо на алуминий, поради неговата по-висока активност: степента 

на очистка от СО2 нараства с увеличаване на температурата на предварителна редукция от 

400
0
С до 600

0
С, достигайки 0-ppm при реакционна температура 260

0
С. По-високата 

активност на този катализатор след редукция над 500
0
С от една страна, е вследствие на 

ефекта от по-високото съдържание на Al
3+

 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 

Изследванията продължиха с оценка на влиянието на магнезий върху структурата и 

активността на Ni-Al слоести двойни хидроксиди с по-високо съдържание на никел (публ. 

31), за които е установено синтероване на металния никел след редукция при температури 

над 500°С (публ. 19). Извършено е модифициране на брусито-подобния хидроксиден слой 

чрез частично изоморфно заместване на Ni
2+

 йоните с Mg
2+

 йони. Модифицирането с 

магнезий причинява частична аморфизация на слоестата структура. Присъствието на 

магнезий предотвратява синтероването като по този начин запазва дисперсността на 

наноразмерния метален никел. Най-ефективен е катализатора с най-високо съдържание на 

никел (молно отношение Ni
2+

/Al
3+

=3.0), чиято активност при метаниране на СО2 е най-

висока при температури на редукция над 500
0
С и реакционни температури в интервала 

260220
0
С. Причина за това е повишената специфична повърхност на металния никел и 

намаления размер на повърхностните никелови атоми поради потискане на тяхната 

миграция водеща до синтероване. Намаляването на размера на металните никелови 

частици осигурява наличие на по-голям брой никелови атоми на повърхността водещо до 

по-висока каталитична активност.  

Във втората част ще бъдат разгледани приносите в разработването на 

неплатинов катализатор за анод на алкални горивни клетки (патент 1). 
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Анодът на водородните горивни клетки обикновено е катализатор Pt/C. Научно-

приложен приноси е разработването на катализатори на база неблагородни метали като 

заместители на обикновено използвания скъпо струващ Pt/C аноден катализатор (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 LTD, Израел и 

е заявен от съвместен колектив от Института по катализ (С. Раковски, М. Габровска, Д. 

Николова, Л. Билярска) и колектив от GenCell LTD, Израел (N. Borchtchoukova, G. 

Finkelshtain, V. Feldman). Катализаторът се състои от метален никел и най-малко един от 

избрани преходни метали (напр. Pd, Cr, Co или Fe). Катализаторът по избор може да 

съдържа най-малко един избран от алкалоземни метали (напр. Ca и Mg). Първите метали, 

ако присъства и трети, се нанасят на електропроводим носител. Редуциращият агент може 

да бъде водород, метални хидриди (включително борохидриди), хидразин, алкални и 

алкалоземни метални тиосулфати, сулфати, фосфати, хипофосфити, и комбинации от две 

или повече от тях. Настоящото изобретение освен това осигурява метод за получаване на 

анод, подходящ за използване в горивните клетки.  

В рамките на този договор е извършено и внедряване – синтез на неплатинов 

катализатор на производствено ниво. Неговото поведение е подобно на платиновият 

катализатор. Тъй като информацията по договора е поверителна, не може да бъде разкрит 

състава на катализатора и неговото получаване.  

В третата част ще бъдат разгледани приносите от изследванията на 

катализатори в 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. Недостатъците на природните силикатни източници (като напр. 
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разлики в състава между отделните партиди и съдържание на различни метали) могат да 

бъдат преодолявани чрез използването на синтетичени SiO2-съдържащи носители. 

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 ефекта върху техните повърхностни 

характеристики и каталитично поведение при хидрогениране на соево масло (публ. 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 (публ. 3) и улеснява редукцията на Ni
2+

 йоните поради по-лесното образуване 

на активни центрове от никелови клъстери (публ. 27). По-голямото количество сребро 

осигурява по-голям брой метални сребърни частички, действащи като зародиши на 

последващата и повишена редукция на Ni
2+

 йоните. Установено е, че NiMgAg/D 

катализаторите имат по-ниска селективност към образуването на стеаринова киселина и 

транс-мастни киселини (публ. 20 и 27). Добавянето на сребро инхибира хидрогениращата 

активност. Този ефект е по-очевиден при катализатора с най-голямото съдържание на 

сребро и осигурява най-добра възможност за контролиране съдържанието на транс-

изомерите на мастните киселини в продуктите на хидрогениране. Активността на 

катализаторите корелира с тяхната достъпна никелова повърхност. Изчислените 

скоростни константи (публ. 27), получени от предложеният опростен кинетичен модел, са 

в добро съгласие с експерименталните резултати. 

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 (публ. 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. Установено е, 

че прекурсорите от първа група притежават по-висока специфична повърхност, общ обем 

на порите, максимален диаметър на порите както и развита мезопореста структура в 

сравнение с тези от втора група. Капковото въвеждане на утаителя към смесения Ni-Mg 
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нитратен разтвор преди носителя води до формиране на най-обещаващия прекурсор. 

Неговите текстурни характеристики са в състояние да осигурят масо-пренос на големите 

триглицеридни молекули до активните центрове на повърхността, както и обратен 

транспорт на реакционните продукти навън от порестата система. 

Сравнителното изследване за влияние на произхода на SiО2 (публ. 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. Присъствието 

на фаза от метално сребро свидетелства, че Ag
+
 йони са слабо свързани с повърхността на 

водното стъкло и част от тях се редуцират до метално състояние още по време на синтеза 

на образците. Показано е, че присъствието и увеличаването на количеството от сребро 

повишава редуцируемостта на Ni
2+

 йоните включени в Ni-филосиликатните структури, 

частично аморфизира и увеличава дисперсността на фазата от метален никел и при двата 

силикатни източника, по-силно изразено при водното стъкло. Добре оформени фази от 

метално сребро се регистрират само в прекурсорите с най-високо съдържание на 

модификатор, синтезирани и върху двата носителя. 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, определено чрез XPS метода (публ. 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. От друга страна, употребата на водно 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 (публ. 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. Показано е, че водното стъкло може успешно да се използва като 

източник на силикатен носител. Използването му води до по-икономичен и рентабилен 
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метод за получаване на катализаторите, поради елиминиране на редица процедури от 

подготовката за активиране на диатомита като механична, химична и термична обработка. 

Друга възможност за подобряване на никеловите катализатори за хидрогениране на 

растителни масла е чрез използването на силикагел като синтетичен SiO2-съдържащ 

носител (публ. 11, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 26, 28). Използвани са три типа силикагели (SIG-

A, SIG-B и SIG-C), различаващи се по текстурни параметри (публ. 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 Ni
2+

-О 

повърхностни мезопорести структури: основен никелов карбонат (Ni(OH)x(CO3)y) и 

никелов филосиликат (Ni
2+

‒O(OH)‒Si). Въпреки идентичното количество от въведен 

никел (SiO2/Ni=1.0), видът на използвания силикагел води до различна локализация на Ni-

структурите в порите на носителя и върху външната повърхност. Данните от XPS 

потвърждават образуването на повърхностни видове с различна сила на взаимодействие и 

различна дисперсност. Тези повърхностни характеристики на прекурсори предопределят 

образуването на активна Ni
0
 фаза, както и масовия пренос на реагентите и продуктите към 

и от каталитичните места. Установено е (публ. 20) наличие на лесно редуцируеми Ni
2+-

О 

видове в интервала 320‒430
0
C при прекурсор Ni/SIG-A, дължащо се на редукция на 

основния никелов карбонат, разположен върху външната повърхност на носителя и слабо 

Ni–O–Si взаимодействие. Наблюдаваната редукция на Ni
2+

-О видове при температури 

≥430
0
C за Ni/SIG-C и над 500

0
C за Ni/SIG-B се обяснява с редукцията на никеловия 

филосиликат, разположен в порите и здраво свързан с повърхността на съответните 

носители. Различната сила на взаимодействие се установява и от Инфрачервената 

спектроскопя (публ. 11). Анализът на състоянието на никела върху повърхността в 

зависимост от температурата на редукция (публ. 16) разкрива по-голямо присъствие Ni
0
 и 

по-високата му дисперсност при температура 430
0
C в сравнение с тази при 530

0
C. 

Причината за това се свързва с два противоположни процеса, които контролират 

количество Ni
0
 на повърхността: редукция на Ni

2+
-структурите присъстващи в прекурсора 

или в частично редуцирания прекурсор, която увеличава Ni
0
 на повърхността; вторият 

процес е агломерация на Ni
0
 частиците, което намалява количеството на Ni

0
. 

Демонстрираната висока активност на катализатор Ni/SIG-A (публ. 17 и 20) се дължи на 
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улеснена редукция на Ni
2+

-О структурите при 430
0
C и създаване на достатъчен брой 

достъпни активни центрове от метален никел на повърхността на катализатора. 

Текстурните параметри на силикагелите определят типа, местоположението, 

редуцируемостта и достъпността никела. Хидрогениращата активност на катализаторите е 

проследена чрез намалението на индекса на рефракция и консумацията на водород (публ. 

28). Установена е корелация между стойността на йодното число, индекс на рефракция и 

потреблението на водород. Скоростните константи на реакцията, изчислени от състава на 

мастните киселини на частично хидрогенираното слънчогледово масло са използвани за 

изследване на възможните реакционни пътища. Целта е да се намали броят на реакциите, 

които участват в реакционната схемата. Показано е, че броят на значимите реакции в 

модела зависи от активността на катализаторите. По-активен 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 (публ. 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 (публ. 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. 

Четвъртото направление е посветено на слоести двойни хидроксиди като 

прекурсори за получаването на керамични пигменти (публ. 22, 23 и 32). 

Керамичните пигменти играят важна роля в керамичната индустрия да осигурят 

устойчив цвят.  



16 

 

Слоестите Co-Al двойни хидроксиди със състав Co
2+

/Al
3+

=0.5, 1.5 и 3.0 и тяхната 

структурна еволюция след термична обработка (200−1200
0
C) са изследвани като 

прекурсори за получаване на керамичен пигмент CoAl2O4 (публ. 23 и 24). Получават се 

цветове като зелен, тъмно зелен, тъмно син, син или сив, свързани с трансформацията на 

шпинело-подобната смесено-оксидна фаза Co
2+

(Co
3+

,Al
3+

)2O4 в добре дефиниран шпинел. 

Установено е формиране на добре кристализирал CoAl2O4 шпинел след накаляване при 

1000
o
C само при образецът с най-ниско съдържание на кобалт (Co

2+
/Al

3+
=0.5), дължащо се 

на пълния преход от октаедрично координирани Co
3+

 йони към тетраедрично 

координирани Co
2+

 йони. Присъствието на последните е причина за получаването на 

интензивно синьо оцветен шпинел CoAl2O4, което го определя като обещаващ материал за 

получаването на керамични пигменти с различни свойства и приложения. 

Изследванията в тази област продължиха с Ni-Al слоести двойни хидроксиди при 

същите молни отношения Ni
2+

/Al
3+

 и температури на термична обработка (публ. 33). 

Получените цветове варират от бледо зелен до тъмно тюркоаз, циан, или бледо син, в 

зависимост от координационното състояние на Ni
2+

 йоните. Образецът с най-ниско 

съдържание на никел (Ni
2+

/Al
3+

=0.5) след термична обработка при 1000
0
C генерира меко, 

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

присъствие на тетраедрично координирани Ni
2+

 йони. Това очертава наноразмерният 

шпинел NiAl2O4 като алтернатива на по-скъпо струващия интензивно синьо оцветен 

CoAl2O4 шпинел с приложение като пигмент в керамичната индустрия. 

Като заключение на научните приноси, разглеждащи постигнатите резултати 

при синтеза, охарактеризирането и каталитичните тестове може да се направи извода, че 

създаването на наноразмерни метални и металооксидни катализатори с нови, 

контролирани и предварително зададени характеристики и каталитични свойства, както и 

изясняването на връзката между активност и структура, са важен етап в изграждането на 

научни основи за подбор на катализатори, основна част от разработването на иновативни 

технологии. 


