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Авторска справка  

за приносния характер на научните трудове на доц. д-р Л. Илиева Генчева, представени за 

участие в конкурс за „професор“, Институт по катализ-БАН (ДВ бр. 63/18.08.2015) 

Непрекъснатото повишаване концентрациите на вредни вещества от промишлени и 

транспортни източници налага увеличаване и на усилията за решаване на проблемите за 

опазването на околната среда. Използването на големи количества горива, свързано с 

нарастващи емисии от азотни оксиди, въглеводороди, СО и др., изисква от една страна 

създаването на технологии за отстраняване на замърсителите, а от друга – търсенето на 

алтернативни горива, които не водят до вредни емисии. Последното може да се постигне 

използвайки водорода като енергиен източник. В тази връзка представените изследвания, 

основната част от които са посветени на търсенето на високо ефективни каталитични 

системи за пречистване на въздуха и на нови каталитични материали за получаването на 

чист водород за горивните клетки, са много актуални. По-малък дял имат изследванията с 

отношение към повишаване качеството на живот чрез разработването на нови 

катализатори за получаване на химически съединения, намиращи приложение във 

фармацевтичната промишленост. Разработването на нови катализатори се основава на 

познаването на зависимостите между състав, структура, физикохимични свойства и 

каталитично действие. Изследваните каталитичните системи съдържат редуцируеми 

метални оксиди, което прави важно изясняването на взаимовръзката между тяхното окси-

редукционно и каталитично поведение. Основен метод, намерил много широко 

приложение за оценка на редуцируемостта на оксидните системи, е методът на 

термопрограмираната редукция (ТПР). Методът е много чувствителен и лесен за 

експериментално провеждане, но е необходимо доброто му познаване, за да се избегнат 

грешки от неправилно подбрани експериментални условия. Дори и при добре подбрани 

условия, за правилното тълкуване на ТПР резултатите са необходими данни и от други 

подходящи физикохимични методи. Използвани са методите на: рентгенова дифракция 

(XRD), рентгенова фотоелектронна спектроскопия (XPS), високо-разделителна 

трансмисионна електронна микроскопия в режими на светлополно и тъмнополно 

изображения (HRTEM/HAADF - high angle annular dark field), Раманова спектроскопия. В 

случая на Fe-съдържащите образци са взети в предвид и резултатите, получени с помощта 

на Мьосбауерова спектроскопия. 

Авторската справката обхваща обобщените резултати от изследванията в 

направлението “Връзка между окси-редукционно и каталитично поведение на 

хетерогенни катализатори“ при изучаването на каталитични реакции за: 

1. Пречистване на въздух от летливи въглеводородни замърсители и азотни оксиди: 

1.1. Пълно окисление на бензен 

1.2. Редукция на NO с СО 

2. Пречистване на водород от СО с цел използването му в горивните клетки: 

2.1. Конверсия на СО с водна пара (WGSR)  

2.2. Селективно окисление на СО в излишък на водород (PROX)  

3. Превръщане на 1,4-бутандиол (1,4-BD) в 2,3-дихидрофуран (2,3-DHF) като етап от 

синтеза на антитуморен препарат 
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1. Пречистване на въздух от летливи въглеводородни замърсители и азотни оксиди 

1.1. Пълно окисление на бензен – публикации № 2, 3, 4, 5, 7, 16, 21, 24, 31, 32, 33, 35, 37 и 

39 

Създаването на високоефективни катализатори за пълно каталитично окисление на 

въглеводороди е част от усилията за превръщането на съществуващите органични 

замърсители от промишлените и транспортни източници в безвредни продукти. Обект на 

изследванията са нанесени наноразмерни златни катализатори за реакцията на пълно 

окисление на бензен (ПОБ) като стабилна моделна молекула. Според приетия от много 

автори т.н. “Mars-van Kreleven” механизъм, пълното окисление на въглеводороди в 

присъствие на златни частици, нанесени на редуцируеми оксиди, се осъществява с 

участието на активни кислородни форми от носителя и последващо ре-окисление от 

кислорода в газовата фаза. Това означава, че освен нано-дисперсното злато, за високата 

каталитична активност е от голямо значение и природата на използвания оксиден носител. 

Добре известно е, че цериевият диоксид е с висок кислороден капацитет благодарение на 

окси-редукционния преход Ce4+↔ Ce3+, но също така е и носител, който стабилизира 

нанасянето на фино дисперсни златни частици. Модифицирането на CeO2 с други метали 

води до формирането на дефектна структура (основно поради образуването на кислородни 

ваканции), която допълнително улеснява подвижността на кислорода в решетката на 

дотирания CeO2. По литературни данни редукцията на повърхностните цериево-оксидни 

слоеве протича в интервала около 500 оС, докато за редукцията в обема на оксидната 

гранула са необходими по-високи температури. Златото не влияе на обемната редукция, 

но води до значително улесняване на повърхностната редукция, която протича при много 

по-ниски температури. Този ниско-температурен интервал (до 250 оС) е от интерес за 

катализа. 

От изброените публикации, само в № 4 изследваните обектите не са CeO2-

съдържащи материали, а е оценено редукционното поведение на Au катализатори, 

нанесени на мезопорести ZrO2 и TiO2, за реакцията на ПОБ. Показано е, че при редукция 

могат да се наблюдават съществени различия в зависимост от природата на носителя, 

което води до различна реактивоспособност. Разликите в редукционното поведение са 

оценени, съчетавайки ТПР с измервания с помощта на ЕПР и XPS при различни 

температури на третиране с водород (при 200 оС след първия ТПР пик и при висока 

температура от 500 оС, при която се регистрира краят на втория ТПР пик). Доказана е 

способността на мезопорестите ZrO2, за разлика от TiO2 носители, да генерират много по-

голям брой F-центрове чрез пренос на електронна плътност към образуваните кислородни 

ваканции, както от вече редуцираните Zr3+ йони, така и от златните частици, което запазва 

неметалния характер на златото (XPS данни за свързваща енергия, характерна за Auδ+ 

окислително състояние дори и след редукция при високи температури). Тези резултати 

обясняват по-високата окислителната активност при нанасяне на злато върху мезопорести 

ZrO2 носители. 

Останалите публикации са насочени към подбора на златни катализатори за 100% 

конверсия на бензен до CO2 и вода при възможно ниски температури, като са варирани 

методите на синтез, както и вида и количеството на модифициращата добавка към 

активната CeO2 фаза. Изследването на златни катализатори върху CeO2 и TiO2, 

промотирани с 4 т.% V2O5 или MoO3 [21] показа, че катализаторите на основата на CeO2 са 

по-активни в сравнение с тези на TiO2 носители. Получените ТПР профили на съответните 

носители и Au катализатори допринасят за изясняване причината за учудващо ниската 
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каталитична активност на златния катализатор върху TiO2, модифициран с MoO3, която е 

значително по-ниска в сравнение с V2O5 промотирания TiO2. ТПР резултатите показват, че 

ефектът на златото е в значително подобрената редуцируемост на нанесената върху TiO2 

ванадиево-осидна фаза, докато само малка част от молибдено-оксидната фаза се повлиява 

и редуцира в ниско-температурната област, която е от интерес за окислителната активност 

в ПОБ. Резултатите са подкрепени от данните на Рамановата спектроскопия за 

относителното удължаване (разхлабване) на V=O връзките в присъствие на злато, и 

обратното – относително скъсяване (заздравяване) на Мо=О връзките. Това сравнителното 

изследване доказа правилния подход за насочване на усилията към изследвания на CeO2-

съдържащи каталитични системи за ПОБ. Търсена е връзката между разликите в средния 

размер на златните частици и структурата на носителите, окси-редукционното и 

каталитично действие. Във всички изследвания са намерени екиспериментални 

доказателства за ефекта на златото за значително понижаване температурата на редукция 

на повърхностните СеО2 слоеве.  

Изследването на златни катализатори върху СеО2 носители, промотирани с V2O5 

[2,3], е обект на дисертационния труд на Р. Недялкова (Л. Илиева е научен консултант). 

Принос за подбора на оптимален състав и метод на синтез (нанасяне на златото чрез 

утаяване върху добре изкристализирал CeO2 (deposition-precipitation - DP) или върху 

свежо-утаен цериев хидроксид (modified deposition-precipitation - MDP) е проведеното 

детайлно ТПР изследване [2] на CeO2, промотиран с 4 или 8 тег.% V2O5. Въз основа на 

определяне на кинетичните параметри на отделните редукционни процеси (на ванадиево- 

и на цериево-оксидната фаза) е направена количествена оценка на редуцируемастта на 

съответни съдържащи и не-съдържащи злато образци. Този подход се среща рядко в 

литературата за разлика от често използваното само качествено сравняване на ТПР 

профилите. В резултат на сътрудничество с Института по Физикохимия на Румънската 

Академия е използван метод за определяне кинетичните параметри на редукция чрез 

сравняване на теоретичната и експериментално получената ТПР крива, като се търси не 

само добро съвпадение на кривите, но и физически смисъл на съответните параметри. 

Направен е извод, че присъствието на злато води до различен модел на редукция – докато 

за VOx промотираните CeO2 носители е характерен т.н. „модел на контрактиращата 

сфера“, след добавката на злато добро съвпадение на кривите може да се постигне с 

параметри, характерни за „Sestak–Berggren kinetic model“, наподобаващ автокаталитична 

редукция (наличие на метални частици, активиращи водорода). В отсъствие на злато 

активиращата енергия на реакцията между водорода и кислорода както от цериево-, така и 

от ванадиево-оксидната фаза е константна величина, докато в присъствие на злато тя 

нараства с нарастване степента на редукция. Обяснението е в необходимостта от по-ниска 

активираща енергия в близост до граничния параметър със златото и нарастването й при 

увеличаване степента на редукция, отдалечавайки се от Au частици. Тези изводи за ефекта 

на наноразмерното злато са потвърдени и при изследване кинетичните параметри на 

редукция на непромотирани и Au-промотирани α-Fe2O3, V2O5/TiO2, V2O5/ZeO2 и 

V2O5/CeO2 образци [5].  

Сравнявайки отношението между скоростта на редукция на Au катализатори и 

несъдържащите Au образци със същото V2O5 съдържание (при температурата на ТПР 

максимума в профила на златните катализатори) е установено [2], че по-подходящ метод 

за нанасяне на златото е DP в сравнение с MDP. Това показват и резултатите от 

каталитичните тестове. Намерено е най-високо отношение (>108) в случая на получени 
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чрез DP Au/CeO2 и Au/CeO2, промотиран с 4 т.% V2O5. Фактът, че точно тези са най-

активните образци за ПОБ, води до извода, че редуцируемостта на този тип катализатори, 

оценена количествено чрез определяне кинетичните параметри на редукция, може да 

служи за предсказване на каталитичното поведение.  

Направеният извод за по-добра редуцируемост и по-висока каталитична активност 

при нанасяне на злато чрез DP метод и импрегниране с по-малко количество ванадиево-

оксидна фаза (по-добри резултати за 4 т.% в сравнение с 8 т.% V2O5) мотивира избора на 

обектите за следващите изследвания на златни катализатори върху промотирани с 

ванадиев оксид CeO2-Al2O3 носители (1:1 или 1:4) [3]. Установено е, че по-висока 

активност за ПОБ се постига при съотношение CeO2:Al2O3=1:1 в сравнение с 1:4. Редът на 

активности на Au/CeO2 и Au/CeO2-Al2O3  образци корелира с реда на консумация на 

водород в ниско-температурния интервал (НТ) за повърхностната редукция на CeO2. 

Проведените ТПР експерименти със свежи катализатори (директна ТПР), както и ТПР на 

вече редуцираните образци след ре-окисление при стайна температура (СТ) или ВТ 

(отговаряща на края на ТПР пика, характерен за директната редукция), доказаха, че 

присъствието на злато не само значително повишава редуцируемостта на повърхностните 

CeO2 слоеве и нанесената VOx фаза, но и силно улеснява процесите на ре-окисление дори 

при СТ.  

Обекти на изследванията, включени в дисертационния труд на П. Петрова (Л. 

Илиева е научен консултант) са златни катализатори, нанесени на CeO2 и CeO2-Al2O3 

носители, промотирани с молибденов оксид. Зависимостта на окси-редукционната 

активност от метода на получаване на тези сложни каталитични системи е детайлно 

изучена [7,16,24]. Установено е, че въвеждането на Al3+ чрез съутаяване (СР) води до 

формиране на кислородни ваканции в обема на CeO2, докато при механохимичното 

смесване става преимуществено повърхностна модификация – по данни от Рамановата 

спектроскопия и ТПР измерванията. Промотирането с MoO3 има положителен ефект 

върху редуцируемостта на катализаторите. Потвърждава се ролята на златото за 

значителното улесняване както на редукцията, така и на ре-окислението на 

повърхностните цериево-оксидни слоеве и MoOх форми. Резултатите за консумирания Н2 

доказват, че при злато-молибденовите катализатори първоначалният кислороден 

капацитет се възстановява напълно след ре-окислението при СТ, а след ВТ ре-окисление 

(от интерес за ПОБ) дори е по-висок от първоначалния.  

Следващите изследвания [31] са съсредоточени върху златни катализатори (DP 

метод на нанасяне) върху CeO2 носители, модифицирани чрез СР или механохимичен 

метод (ММ) с преходни метали Me=Fe, Mn, Co и Sn (10 т.% от съответния оксид). Данните 

от изследванията на катализаторите с помощта на XRD и HRTEM/HAADF показаха 

незначителни разлики в размера на Au частици. Обяснението на разликите в 

каталитичното поведение е търсено на основата на различията в структурата на 

носителите, дължащи се на природата на допанта и методите на синтез. ТПР изследвания 

на Au катализаторите (в НТ интервал от интерес за ПОБ) показаха по-висока консумация 

на водород, т.е. улеснена подвижност на кислорода, в случаите на модифицираните 

носители, в сравнение с недотирания CeO2. Подробно е изучено редукционното поведение 

на златните катализатори върху CeO2, модифициран с FeOx, като са оценени кинетичните 

параметри на отделните редукционни процеси. Тяхното идентифициране се основава на 

пресметнатото количеството консумиран водород и на резултатите, получени с помощта 

на Мьосбауерова спектроскопия [32]. Установена е силно улеснена редуцируемост на Fe-
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оксидната фаза за златния катализатор, нанесен на механохимично получения смесено-

оксиден носител. Това предполага улеснено участие на FeOx фаза в окси-редукционния 

процес като ко-катализатор, но очакванията за каталитична активност в ПОБ, по-висока от 

тази на Au/CeO2, не се оправдаха. По-перспективни резултати са постигнати при добавка 

на Pd (1 т.%) върху вече нанесеното злато (3 т.%) [40]. ТПР резултатите за Au- и за Pd-

съдържащите катализатори са в съгласие с каталитичните данни за окислителната им 

активност. За биметалните Pd-Au катализатори, обаче, се наблюдава висока каталитична 

активност, но относително най-ниски стойности на консумирания по време на ТПР 

водород. Като най-вероятно обяснение на този експериментален факт, показващ 

несъответствие между редукционна и каталитична активност, трябва да се приеме 

формирането на AuxPdy сплав, с което влиянието на фино-дисперсните Pd и Au частици 

върху редуцируемостта на носителя се блокира. В подкрепа на това обяснение са XPS 

резултатите за наличие на метални Pd частици още при НТ в началото на ТПР пиковете, 

характерни за биметалните катализатори, както и доказаното с XRD наличие на AuxPdy 

сплав след ТПР експеримент до 130оС. ПОБ се провежда в излишък от кислород, така че 

няма условия за сплавявяне и в съгласие с литературните данни, биметалните Pd-Au 

катализатори са високо активни в реакцията на пълно окисление. 

Както беше споменато по-горе, друг пример за несъответствие между редукционна 

и каталитична активност са резултатите за ПОБ в присъствие на Au катализатори, 

нанесени на модифициран с различни метални йони CeO2 [31]. Въпреки установената с 

помощта на ТПР улеснена мобилност на кислорода, във всички случаи, както използвайки 

СР, така и ММ метод на синтез, каталитичната активност в реакцията на ПОБ се оказа по-

ниска в сравнение с тази на Au/CeO2 с единственото изключение – златният катализатор 

на механохимично получен Со-дотиран CeO2. Липсата на корелация между редукционно и 

каталитично действие означава, че в този случай на модифициране на цериево-оксидните 

носители решаваща ролята има активацията на стабилната бензенова молекула, а не 

активният кислород, свързан с редуцируемостта на катализатора. 

За обясняване на много високата каталитична активност (90% при 150оС и 100% 

конверсия на бензена при 220оС) на Au катализатор върху получен чрез механохимично 

смесване Со-дотиран CeO2 (10 т.% Со2О3) бе потърсена взаимовръзка между структурни 

особености, редуцируемост и каталитична активност в зависимост от  метода на 

получаване на смесено-оксидния носител – СР или ММ [33]. Детайлното охарактери-

зиране (XRD, HRTEM/HAADF, XPS, Раманова спектроскопия, ТПР) позволи изясняване 

ролята на метода на синтез. Съутаяването води до обемна модификация на CeO2 

структура. При използването на механохимичен метод носителят се състои от 2 фази: Со-

дотиран CeO2 с преобладаваща модификация на повърхността на цериевия диоксид и 

отделна Со2О3 фаза; нанесеното злато е финодисперсно. Високата активност в реакцията 

на ПОБ на този катализатор е обяснена със силно улеснената редуцируемост на Со-фаза, 

поради ефекта както на златото, така и на граничната повърхност с модифицирания CeO2. 

Тези резултати мотивираха провеждането на изследвания с по-ниско (5 т.%) и с по-високо 

(15 т.%) съдържание на Со2О3. Данните за каталитичната активност, както в реакцията на 

ПОБ [35], така и за окисление на СО [37], показаха, че 10 т.% е оптималното съдържание. 

В този случай разпределението на златните частици по размер, установено с помощта на 

HRTEM/HAADF, показа наличието на най-голям дял от много малки (0.5 nm) и най-малък 

дял на по-големи (>3.5 nm) частици. Както периметъра на граничната повърхност между 

златото и носителя, така и активацията на водорода зависят от дисперсността на златото. 
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Ефектът от по-високата дисперсност при 10 т.% съдържание на Со-допант се проявява в 

силно улеснената редуцируемост на този катализатор в интервала до 220 оС (характерен за 

повърхностната редукция на CeO2) в сравнение с останалите 2 образеца. Това изследване 

потвърждава ключовата роля на фино-дисперсното злато: при сравняване редукционното 

поведение на не-съдържащите злато носители, тенденция за максимална редуцируемост 

при модифициране с 10 т.% Со2О3 не се наблюдава. Детайлното ТПР изследване [35] 

позволи в получените сложни ТПР профили да бъдат разграничени отделни ТПР пикове, 

постигайки съвпадение на експерименталната и теоретичната крива на редукция. Тези 

пикове са отнесени към най-вероятните отделни редукционни процеси въз основа на 

сравняване на експериментално полученото количество консумиран водород и стехиомет-

рично необходимото за редукцията на повърхностните цериево-оксидни слоеве и преходи-

те Co3+→Co2+→Со0. ТПР резултатите за най-активния златен катализатор, нанесен на 

механохимично синтезиран CeO2-Со2О3 носител с 10 т.% Со2О3 показват, че температура-

та за редукцията на повърхностните цериево-оксидни слоеве е най-ниска (по-ниска от тази 

за Au/CeO2 и за Au на носителите, дотирани с 5 и 15 т.%) - при 120 оС процесът е вече 

завършил и редукцията на Со2О3 е също силно улеснена. Това дава основание да се 

направи извод за съответствие между редукционна и каталитична активност.  

Научно-приложен принос представлява участието на Л. Илиева в патент „Златен 

катализатор за окисление на въглеводороди, разлагане на хлор-заместени въглеводороди и 

озон и метод за получаването му” [43].  

1.2. Редукция на NO с СО – публикации № 10, 11, 15, 18, 19, 22 и 41 

Проблемът с вредните газове от двигателите, работещи при стехиометрично 

съотношение въздух/гориво е решен с използването на т.н. трипътни  катализатори на 

основата на нанесени метали от Pt група. Нерешен остава проблемът с емисиите в начал-

ния „студен стартов“ период на работа на двигателя. Смята се, че злато-съдържащите 

катализатори могат да намерят приложение за повишаване ефективността на трипътните 

катализатори в нискотемпературната област. Каталитичната редукцията на NOx с висока 

селективност до N2 е от особена важност за опазването на околната среда. Използването 

на СО като редуциращ агент има своите предимства: поради непълно изгаряне СО, който 

също е вреден, често се среща в големи количества в отходните газове. 

Изследванията на редукцията на NО с СО върху златни катализатори, нанесени на 

носители на основата на CeO2, включват оценка на влиянието на методите на синтез и 

количеството на избрания модифициращ оксид. В случая на Al2O3 [10,11,15,19 ] смесено-

оксидните носители (Al2O3 е 10 или 20 т.%) са получени чрез съутаяване (СР) или 

механохимично смесване (ММ). Количеството консумиран водород, като мярка за 

редуцируемостта, по време на ТПР на Au катализатори, е по-голямо в случая на СР 

носителите, в сравнение със съответните образци, синтезирани чрез ММ. Тази тенденция 

се запазва и при ТПР след ре-окисление при СТ и ВТ (в края на ТПР пик). Обяснението е, 

че механохимичното въвеждане на Al3+ в структурата на CeO2 води до създаване на по-

малък брой кислородни ваканции предимно на цериевооксидната повърхност. Тези 

дефекти, формирани при съутаяване, са повече и преобладаващо обемни. Това е в 

съгласие с данните за полуширината на линията за CeO2 в Рамановите спекти. Съществува 

корелация между редуцируемостта и наблюдаваната каталитична активност: по-

дефектните съутаени носители благоприятстват редукцията на NО с СО. Установено е, че 

добавянето на вода и водород (които присъстват в отходните газове) води до повишаване 
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на каталитичната активност, като се запазва селективността от 100% при около 200 оС. 

Това е сериозно предимство пред катализаторите, съдържащи други 1B метали (Cu или 

Ag), които се дезактивират в присъствие на вода. Проведени експерименти NО+Н2, 

показват, че в НТ област (до 250 оС) водородът не е ефективен редуциращ агент, а 

участието му в редукцията на NО при високи температури води до синтез на амоняк. 

Положителната роля на Н2, която е свързана с редуцируемостта на катализатора, е 

изяснена с помощта на инфрачервена спектроскопия с трансформации на Фурие (FT-IR) 

[19]. Тя е да поддържа повърхността на катализаторите редуцирана, тъй като образуването 

на регистрираните междинни NCO форми включва процес на дисоциация на NO с 

участието на кислородни ваканции. 

Сравнени са структурните особености, редукционните и каталитични свойства на 

златни катализатори, нанесени на CeO2 носители, синтезирани чрез СР (модифициран с 10 

т.% Sm, La, Gd, Y) [18] или механохимично смесване (Al, La, Sm, Gd или Yb) [22]. Общо 

казано, потвърдено е съответствието между редуцируемостта, генерираните кислородни 

ваканции (данни от Рамановата спектроскопия) и каталитичното действие в реакцията 

NО+СО. Трябва, обаче, да се отбележи, че добра корелация между редуцируемост и 

каталитична активност се наблюдава при оценка на редукционното поведение след ре-

окисление, последвало ТПР на свежите образци. Резултатите от директен ТПР показват, 

че златният катализатор, нанесен на съутаен Y-модифициран CeO2  [18] е с най-висока 

редуцируемост, но проявява най-ниска каталитична активност в сравнение със Au 

образци, съдържащи другите редкоземни метали. Редът на активности следва 

редуцируемостта на образците след проведеното ре-окисление, което показва важността 

на възстановяването на кислородния капацитет по време на редокс-преходи. 

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

активност и селективност в реакцията NО+СО, като е варирано количеството Fe2O3 (5, 10 

и 20 т.%) и метода на синтез – импрегниране (IM) или механохимично смесване (ММ) 

[41]. Редукционните процеси, водещи до регистрираните сложни ТПР профили, са 

идентифицирани въз основа на сравнение между експерименталното и стехиометрично 

необходимото количество консумиран Н2. Златните катализаторите, нанесени на IM 

носители, показват значително по-висока водородна консумация, което е резултат на 

редукцията както на повърхностните цериево-оксидни слоеве, така и на доказаната с 

помощта на Мьосбауерова спектроскопия отделна FeОx-фаза (Fe2O3→ Fe3O4 е възможният 

преход в разглеждания температурен интервал до 350оС). Каталитичните резултати обаче, 

не се различават съществено в зависимост от метода на синтез и количество на допанта. 

Така на пръв поглед съществува несъответствие между редукционна и каталитична 

активност. В действителност, повишената редуцируемост поради редукцията и на 

отделната хематитна фаза в IM образците няма отношение към каталитичната активност, 

защото с помощта на Мьосбауерова спектроскопия е показано, че хематитната фаза не се 

променя (няма данни за Fe3O4 в отработените катализатори). Конверсията на NО в 

присъствие на златните катализатори на Fe-модифицираните носители е по-висока, в 

сравнение с тази на Au/CeO2, но селективността е по-ниска – по-високо е количеството 

N2О, образувано до 250оС. От проведените изследвания може да се заключи, че 

активността зависи от редуцируемостта, доколкото повърхностните кислородни ваканции 

играят роля за дисоциацията на NО, а селективността до N2 се определя от природата на 

модифициращата добавка. 
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2. Пречистване на водород от СО с цел използването му в горивните клетки  

2.1. Конверсия на СО с водна пара (WGSR) – публикации № 6, 13, 14, 17, 20, 26, 34, 36 и 

40 

Конверсията на СО с водна пара е отдавна известен промишлен метод за 

получаване на водород. Интересът към тази реакция нараства поради нейното значение за 

получаването на чист водород за приложение в горивните клетки. WGSR е първата стъпка 

за пречистване на водорода, получен след реформинг на въглеводороди, като най-

ефективен метод за увеличаване добива на Н2 и понижаване на концентрация на CO до 

около 1%. През последните години обект на значителен интерес са злато-съдържащи 

системи на основата на СеО2 като перспективни катализатори за ниско-температурна 

WGS реакция. 

Изследванията включват оценка на модифициращата роля на различни допанти на 

цериевия диоксид като носител на наноразмерни златни катализатори върху 

каталитичното действие, в зависимост от прилаганите методи на синтез, които водят до 

различно местоположение на създаваните структурни дефекти (кислородни ваканции) –

преобладаващо в обема или съсредоточени предимно на повърхността на СеО2, като се 

отчита и ролята на отделна фаза от дотиращия оксид. 

Изследвано е влиянието на природата на допанта в случай на нередуцируеми 

оксиди като Al2О3 [6,13,14] и оксиди на редкоземни метали (RЕ=La, Sm, Gd, Yb, Y) [17, 

20, 40], за които има съществена разлика в йонните радиуси: радиусът на Al3+ е по-малък 

от този на Се4+ и е възможно внедряването му в междувъзловото пространство на СеО2 

решетка, докато RЕ3+ са с йонни радиуси близки до този на Се4+ йон и го заместват. 

Проведени са детайлни ТПР изследвания, като е изучен ефектът на допантите върху 

редукцията на повърхностните слоеве на СеО2, която под влияние на фино дисперсното 

злато е в НТ интервал от интерес за WGSR. Сравнени са получените ТПР профили при 

директна редукция, както и при ТПР след ре-окисление на вече редуцираните образци при 

СТ и ВТ, като е направена и количествена оценка на консумирания водород. Оказа се, че 

няма ясно изразена зависимост между редуцируемост на свежите образци и каталитична 

активност. За корелация може да се говори при сравняване на редукционното поведение 

на ре-окислените катализатори. Възможността за възстановяване на кислородния 

капацитет след ре-окисление е по-информативна, като се има предвид, че в условията на 

WGSR ре-окислението на кислородните ваканции се осъществява с участието не на 

кислород, а на вода като по-слаб окислител. Това обяснява наблюдаваната по-висока 

активност на златните катализатори, нанесени на получени чрез ММ носители с предимно 

повърхностни дефекти, в сравнение със синтезираните чрез СР или т.н. метод 

“washcoating” (W) образци с ваканции предимно в обема, които са трудни за ре-окисление, 

особено с вода. 

Изследвана е ролята на редуцирумите оксиди на преходни метали (Mе = Fe, Mn и 

Sn, 10 т.% МхОy) като допанти на СеО2 носители, синтезирани чрез СР или ММ [34]. Във 

всички образци е установена висока дисперсност на нанесените златни частици, но по-

висока активност показват златните катализатори на носители, дотирани с йони на Fe и 

Mn чрез ММ метод, водещ до преобладаваща повърхностната дефектност. Наблюдаваната 

активност е обяснена не само с регистрираните с помощта на XPS по-високи 

концентрации на положително заредени Au частици и Се3+йони, но и с положителната 
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роля на съществуващите отделни Au/Fe2O3 и Au/MnOx фази. Разгледаното и в раздел 1.1. 

детайлно изследване на редукционните свойства на златните катализатори и съответните 

носители (дотиран с Fe2О3 цериев диоксид чрез СР или ММ метод на синтез) въз основа 

на анализ на количеството консумиран водород, кинетичните параметри на редукция и 

резултатите от Мьосбауеровата спектроскопия [32], има принос за обясняване на 

наблюдаваното каталитично поведение. Температурата на редукционния преход 

хематит→магнетит в ММ образец е много ниска (Тmax=130оС). Това значително 

понижение на температурата на този редукционния преход не се дължи само на 

присъствието на фино дисперсно злато, защото в предходни изследвания на Au/Fe2O3 [21 

от списъка на всички научни трудове] е регистрирана Tмах около 280 oC. Положителна 

роля, особено близко до границата с СеО2, играе повишената мобилност на кислорода от 

повърхността на ММ дотирания цериев диоксид. При съутания носител Fe йони са 

включени в твърд разтвор, участието им в редукционния процес е силно затруднено и това 

оказва влияние на каталитичната активност. Получените перспективни резултати при 

използването на дотирани с Fe2O3 цериево-оксидни носители с преимуществено 

повърхностна модификация, мотивира по-нататъшните сравнителни изследвания при 

прилагане  на механохимичен метод на синтез или импрегниране и вариране количеството 

на допанта (5, 10 или 20 т.% Fe2O3) [36]. Значително по-ниската активност на златните 

катализатори върху получените чрез IМ носители е обяснена от една страна с ключовата 

роля на дисперсността на златото – XRD, HRTEM/HAADF и XPS резултатите доказват по-

висока дисперсност в ММ катализатори. От друга страна те са в съгласие и с вече 

коментираната роля на много улеснената редуцируемост на отделната хематитна фаза. 

Участието й в реакцията е доказано при изследването с Мьосбауерова спектроскопия  на 

отработените образци – Fe-фаза е редуцирана до магнетит и той е с най-висока степен на 

нестехиометричност за най-активния ММ катализатор с 5 т.% допант. 

Публикацията, разглеждаща златни катализатори върху Pr-модифицирани СеО2 

носители [40] има принос за потвърждаване на вече изказаното мнение, че за реакцията на 

WGS не може да се търси корелация с редуцируемостта на свежите образци, а е 

необходим анализ на състоянието на най-лабилната част от повърхностния кислород, 

който участва в процеса на създаване на кислородни ваканции и последващо ре-окисление 

с участието на водата (в хода на химичната реакция). Първият каталитичен тест показа 

сравнително близки активности за всички образци. След ре-окисление и повторен тест, 

обаче, особено съществено се изменя активността на Au катализатор върху модифициран 

чрез IМ СеО2 с 5 т.% допант (Au5PrCeIМ) – тя става много по-висока от тази на изходния 

образец, както и активността на Au катализатор върху модифициран чрез 

микроемулсионен метод (МE) СеО2 с 10 т.% допант (Au10PrCeME) – тя става драстично 

ниска. За обяснение на тези на пръв поглед странни резултати е анализирано от една 

страна влиянието на количеството допант (5 или 10 т.%) и метода на получаване на 

носителите (IМ или МЕ) върху дисперсността на златото като ключов фактор. За свежия и 

отработен Au10PrCeME образец с XRD са регистрирани големи златни частици със среден 
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размер ~30.0 nm. Но относително високата първоначална WGS (активност), както и XPS 

данните за Auδ+ заредени частици (пренос на електронна плътност от металните частици е 

възможно само при тези с много малък размер) в свежия катализатор, води до 

предположението за присъствие и на фино дисперсни частици (невъзможни за 

регистриране с XRD) в изходния образец. Тяхното последващо агломериране е причината 

за много ниската активност при повторен каталитичен тест. От друга страна, повишената 

активност на Au5PrCeIМ би могла да се свърже с доказаната в този случай с помощта на 

ТЕМ по-добра кристализация на СеО2 след първия тест. Подробното ТПР изследване чрез 

сравняване на ТПР профилите на свежите образци и тези, получени след първия 

каталитичен тест и последвало ре-окисление, позволи да се направят изводи за 

съществените разлики във възможността за възстановяване на лабилния повърхностен 

кислород. В регистрираните сложни ТПР профили чрез добро съвпадение на 

експерименталната ТПР крива с теоретично получената, са разграничени отделни ТПР 

пикове, характерни за различната здравина на кислородните връзки. Приложена е 

приетата процедура с използване уравненията за скоростта на редукция (по-подробно 

представена в [2] и цитираните там източници) за определяне кинетичните параметри, 

отнасящи се към индивидуалните редукционни процеси. В ТПР профилите след ре-

окисление, само за високо-активния при втори тест Au5PrCeIM катализатор, Tmax на 

първия ТПР пик (съответстващ на най-лабилния повърхностен кислород, който е 

определящ за активността в WGSR) е с най-ниска температура (под 100 оС) и това е 

единственият случай на регистрирана консумация на водород, която е същата както и в 

свежия образец. За много слабо-активния след ре-окисление Au10PrCeME катализатор, 

практически лесно-подвижен кислород, свързан с ТПР пика в НТ област, не съществува 

(пиковете на всички индивидуални редукционни процеси са с Tmax около 250 оС). Това 

допринася за новото тълкуване на същността на търсената взаимовръзка с каталитичната 

активност в WGSR – тя не е свързана с редуцируемостта на катализатора като цяло, а се 

основава на зависимост от най-подвижния решетъчен кислород, който участва в процес на 

създаване и последващо ре-окисление с вода на кислородни ваканции на цериево-

оксидната повърхност.  

2.2. Селективно окисление на СО в излишък на водород (PROX) – публикации № 25, 27, 

29, 30, 36 и 38 

Високата чувствителност към отравяне на платиновия електрод на полимер 

електролит мембранните (PEM) горивни клетки поставя изискване за допълнително 

очистване от СО (концентрации под 10 ppm) на водородната смес след WGSR. PROX се 

смята за най-подходящия процес. Целта за висока конверсия на СО и висока селективност 

до СО2 (минимизиране на загубите от окислен водород), при относително ниските 

температури на работа на горивните клетки (80-120оС), прави перспективно използването 

на злато-съдържащи катализатори.  

Сравнителното изследване на Au катализатори върху модифицирани с RЕ (RЕ=La, 

Sm, Gd или Y, 10 т.% RЕ2О3) СеО2 носители чрез СР или ММ методи на синтез [25], 



11 
 

показа по-висока активност в случая на СР носители (за разлика от положителната роля на 

механохимичния метод, установена в разгледаните до сега реакции). Различията в 

дисперсността на златото (HRTEM/HAADF резултати) са несъществени, което означава, 

че разликите в активността трябва да се обяснят с природата на допанта и структурните 

особености на цериево-оксидната повърхност в зависимост от метода на синтез. В случая, 

в резултат на механохимичното смесване, преобладаващата повърхностна модификация 

може да играе отрицателна роля – обогатяването с допанта вероятно води до 

съсредоточаване около неговите нередуцируеми йони на повече ваканции, които не 

участват в окси-редукционния процес. Наблюдаваните двойни ТПР пикове за 

повърхностната СеО2 редукция в профилите на ММ образците означава нехомогенност, 

водеща до разлики в лабилността на кислорода. Рутинното тълкуване на ТПР пиковете с 

различни максимуми е свързано с редукционните преходи на различни компоненти на 

изследваната система и/или с редукцията на един компонент до различно крайно 

окислително състояние. Считам, че отнасянето на ТПР пикове с различна Tmax към 

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

решетъчния кислород, е принос към методологията на ТПР метода. Най-активният Y-

съдържащ СР катализатор се характеризира с единичен ТПР пик, показващ хомогенност и 

близък контакт между златото и кислородните ваканции около редуцируемите Се йони. 

Принос за изясняването на интересния и на пръв поглед странен факт, че този катализатор 

е с много ниска активност в реакциите на NO+CO [18] и WGS [20], имат проведените 

повторни ТПР експерименти след ре-окисление при различни температури. След ре-

окисление при 220 оС (от интерес за WGSR и редукцията на NO) е намерена ниска 

консумация на водород (най-голяма разлика в консумацията при директен ТПР в 

сравнение с образците, съдържащи другите RЕ метали), докато ре-окислението при 100оС 

(от интерес за PROX) води до запазване кислородния капацитет като в изходния образец. 

При изследване на златни катализатори върху дотирани с оксиди на преходни 

метали СеО2 носители, синтезирани чрез СР или ММ [27], принос за установяване на най-

вероятното окислително състояние на дотиращите йони (Mе = Fe, Mn и Со, 10 т.% МхОy) 

са резултатите от проведените ТПР изследвания с отчитане на експериментално 

намерената  и стехиометрично необходима водородна консумация. Каталитичните тестове 

показват висока активност на Au катализатори върху Fe- и Mn-модифицираните чрез ММ 

носители, като се отчита и приносът на отделната фаза от дотиращ оксид, формирана при 

този метод на синтез (активността и селективността, обаче, се понижава при добавка на 

20% СО2 и 10% Н2О, присъстващи в газовата смес при реални условия [29]). 

Противоположно на тези резултати, присъствието на Co3O4 фаза води до ниска активност 

и селективност. Изучаването на редукционните свойства на златните катализатори и 

носителите от модифициран с Со йони цериев диоксид, синтезирани чрез СР или ММ [30], 

хвърли нова светлина за обяснението на каталитичното поведение в PROX. Силно 

улеснената редуцируемост в присъствие на нанодисперсно злато на отделната кобалтово-

оксидна фаза (доказана с ХRD) в механохимично получените образци води до 

формирането на метален кобалт при относително много ниски температури (80-120 оС), 

при които се провежда PROX. Со0 благоприятства реакцията на метаниране и води до 

намалена каталитична активност и селективност. В образците, синтезирани чрез 

съутаяване, поради включването на Со2+ йони в решетката на СеО2 (доказано с XRD и XPS 

данни), редукция до Со0 се установява при около 600 оС. 
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Освен вече разгледаното изследване на златни катализатори на дотирани с Fe2O3 

цериево-оксидни носители, получени чрез ММ или  IM метод на синтез, и вариране  

количеството на допанта (5, 10 или 20 т.% Fe2O3) за реакцията на WGS [36], в тази 

публикация е сравнено и каталитичното действие в PROX. Последното, подобно на 

редукционното поведение, не се различава съществено за различните образци, което води 

до потвърждаване на хипотезата, че от значение за каталитичната активност в двете 

реакции е различната природа на Au-съдържащите активни центрове: за WGSR решаваща 

роля имат златните клъстери и това определя много по-високата активност на IM 

образците, докато за PROX много малките златни частици в IM образците не са 

предпоставка за висока активност (по литературни данни окислението на СО е 

структурно-чувствителна реакция с оптимален размер на Au частици – присъствието 

както на едри, така и на много дребни частици, води до по-ниска активност). 

Златните катализатори върху Pr-модифицирани СеО2 (5 и 10 ат.% Pr) [38] показват 

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

размер на златните частици (XRD данни) и улесненото участие на повърхностния 

решетъчен кислород (установено с ТПР) от тази за получените чрез МЕ носители. 

Изненадващо обаче се оказа, че Au катализатори на всички Pr-дотирани носители остават 

по-ниско активни в сравнение с Au/СеО2, въпреки очакването за повишена активност 

поради принос за снабдяването с активен кислород от носителя, както на окси-

редукционните преходи Се4+↔Се3+, така и с участието на двойката Pr4+↔Pr3+. 

Обяснението е свързано с улеснената редуцируемост на Pr4+ в сравнение с Се4+, но 

затрудненото ре-окисление на Pr3+ йони. Това потвърждава важността на процесите както 

на създаване, така и на ре-окисление на повърхностните кислородни ваканции, което в 

случая се затруднява от Pr допант, особено при известната от литературата тенденция за 

повърхностното му сегрегиране. 

Признание за приноса на учените от ИК-БАН към изследванията на златни 

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

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

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

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

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

PROX Activity оver Gold–Ceria Catalysts. 

 

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

№ 1, 8 и 9 

Превръщането на 1,4-BD в 2,3-DHF е етап от производството на антитуморен 

препарат от латвийската фармацевтична промишленост. Ефективни за процеса са кобалт-

съдържащи катализатори. Като обекти на изследване са избрани Со катализатори и 

модифицирани със злато или мед Со катализатори върху природни SiO2-Al2O3 носители, 

като кобалтовата фаза е предварително редуцирана. В предишни изследвания е 

установено, че добавката на злато към Со катализатори води до съществено понижение на 

температурата за редукция. Приносът в публикация № 1 е намерената корелация между 

каталитичното поведение и степента на редукция на кобалтовата фаза. Установеният 

оптимум в степента на редукция на Co- и Co-Au- катализатори, е обяснен с 

необходимостта от оптимално съотношение между Со в метално и окислено състояние 

(определено въз основа на XPS измервания), тъй като за скоросто-определящия етап на 



13 
 

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

активни места, съдържащи както Со0, така и Со2+. Принос е и изясняването на 

положителната роля на златото, свързана с улеснената редуцируемост на Со-оксидната 

фаза. Допуска се, че селективността до 2,3-DHF зависи от структурата на металния кобалт. 

Присъствието на злато води до понижение на температурата за редукционния преход 

Со2+→ Со0 под 450 оС, а 450 оС е температурата на фазов преход - при по-високи 

температури се формира Со0 с кубична структура, докато под 450 оС структурата е 

хексагонална (Cohex) и тя благоприятства по-висока селективност. С помощта на XRD e 

доказано, че редукцията на Со катализатор при 340 оС запазва оксидното състояние на Со 

фаза, докато за Co-Au катализатор при тази температура се формира метален Cohex, което 

благоприятства получаването на 2,3-DHF като целеви продукт. 

Изследването на редукционното поведение на модифицирани с мед Со 

катализатори за превръщане на 1,4 BD в 2,3 DHF позволи да се изясни ролята на медта, 

ролята на синтеза чрез механохимичен метод и положителния ефект на третирането с 

ултразвук – всички те водят до улесняване редуцируемостта на кобалтово-оксидната фаза, 

което корелира с по-висока каталитична активност и селективност [8]. Много висок добив 

на 2,3 DHF (81%) е получен за катализатор, синтезиран чрез механохимично смесване при 

съотношение Co:Cu=5:1, третиране с ултразвук и предварителна редукция на 

катализаторния прекурсор при 320-350 оС [9]. Използването на механохимичен метод има 

предимството, доказано с помощта на ТПР, да не води до вграждане на Со йони в алумо-

силикатния носител (липса на ТПР пикове за Со-Cu катализатори във 

високотемпературната област от 400 до 750 оС), с което се увеличава количеството на Со- 

фаза, участваща в реакцията. В съгласие с предходните изследвания, наличието на 

оптимална температура за редукция беше обяснено с необходимостта не само от метален 

кобалт, но и с определено количество Со2+ йони. Улеснената редуцируемост при 

промотиране с мед води до относително ниска оптимална температура за предварителна 

редукция: 320 оС и формиране на Cohex за катализатора със съотношение Co:Cu=5:1, 

сравнена с температуите над 450 оС (в зависимост от количеството на Со фаза) за 

непромотираните с мед образци. По-ниската температура на редукция корелира с по-

високата активност и селективност, но има и технологичен ефект, поради възможността за 

намаляване на разходите за предобработка. 

Заключение: може да се обобщи, че освен приносите на изследванията в 

представените публикации за изясняване на взаимовръзката между състав, структурни 

особености, окислително-редукционно и каталитично действие в разгледаните важни за 

опазването на околната среда и подобряване качеството на живот реакции, съществен е и 

приносът за развитието на ТПР метода. В някои изследвания е оценена не само 

редуцируемостта, но и възможността за възстановяване на кислородния капацитет след 

ре-окисление при различни температури, което е определящо за активността в окси-

редукционните каталитични процеси. Показано е, че различно от обикновено срещаното 

тълкуването на ТПР пиковете с различни максимуми, те могат да се отнесат към разлики в 

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

едно и също крайно окислително състояние. Освен широко прилаганото само качествено 

сравняване на ТПР профилите, в много случаи редукционното поведение на 

каталитичната система е оценено, сравнявайки количеството консумиран водород и 

кинетичните параметри на отделните редукционни процеси, което е нов подход в 

прилагането на този метод.  


