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Увод 

Зеолитният катализ е една динамично развиваща се съвременна област на науката и 

практиката. Началото на това развитие е положено през 60-те години на миналия век 

след въвеждането на индустриално производство на синтетични зеолити като 

селективни адсорбенти при промишлени процеси на разделяне и пречистване на 

химични продукти. В основата на тези промишлени производства стоят резултатите от 

фундаменталните изследвания на Barrer и неговата школа. По-късно са синтезирани 

зеолити с различен състав, структура и свойства. Наред със синтеза на аналози на 

природните зеолити са получени и такива с нови непознати и несрещащи се в 

природата структури. Най-новите достижения в областта на зеолитния синтез 

позволяват получаването на материали със зададени параметри на структурата. 

Използват се нови подходи за получаване на наноразмерни зеолитни частици и 

йерархични структури.  

Бурното развитие на зеолитния синтез е не само неразривно свързано, но и 

обусловено от тяхното практическо приложение, от използването им като адсорбенти, 

сушители, йонообменители, компоненти на детергенти и катализатори. Това развитие е 

свързано и със синтез на зеолитите от алтернативни евтини източници като въглищна 

пепел, пепел от изгаряне на оризови люспи, промишлени отпадъци, пепел от нефтени 

шисти и др. 

Предимствата на зеолитните сорбенти и катализатори са свързани с дефинираната 

структура, с наличието на пори, които увеличават значително специфичната  

повърхност, с наличието на киселинни и основни активни центрове. Освен това 

зеолитните катализатори се характеризират с висока термостабилност, не действат 

корозионно, лесно се отделят от реакционната смес, лесно се регенерират. Не е без 

значение тяхното лесно използване в непрекъснати процеси. Размерът на порите 

ограничава използването на зеолитите в реакциите, където размерът на молекулите на 

реагентите и продуктите е по-малък от размера на порите. Реагентът трябва да е 

достатъчно малък, за да проникне в каналите, а пространството, необходимо за 

преходния комплекс, трябва да е по-малко от размера на каналите. Молекулите на 

образувания продукт трябва да излезнат от порите. Това са ограничения, които могат 

да бъдат преодолени по два начина. Единият начин е получаване на зеолити с размер 

на кристалните частици в субмикронната и нанометричната област. По този начин 

се улеснява достъпа до активните центрове и се ограничават дифузионните 

проблеми. Получаването на зеолити с такъв размер на частиците се постига с редица 

синтезни техники като: добавяне на зародиши, понижаване водното съдържание на 

системата и вариране на синтезната температура. Друг все по-често използван метод за 

решаване на този вид проблеми е чрез след синтезни третирания с различни разтвори, 

водещи до десилициране и/или деалуминиране на структурата. В резултат се формират 

йерархични структури с допълнителна порьозност, която прави достъпа до активните 

зеолитни центрове и контакта на реагиращите молекули с тях по-лесен.  

Цел на настоящия дисертационен труд е изследване на каталитичните свойства на 

зеолитите и материалите със зеолитна структура и проследяване на влиянието на 

структурата, размера на частиците, химичния състав, условията и начините на 

модификация върху каталитичните свойства. За изпълнението на целите са поставени 

следните по-важни задачи: 

- Синтез и каталитични свойства на наноразмерни зеолитни кристали и 

йерархични структури ; 

- Синтез на титаносиликати и каталитични свойства на злато нанесено на 

мезопорести титаносиликати ;  
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- Синтез и каталитични свойства на цирконосиликати и цирконий-

модифицирани зеолити ; 

- Зеолити синтезирани от въглищна пепел и изследване на техните 

адсорбционни и каталитични свойства; 

- Синтез на зеолит-полимерни филми с полезни свойства. 

 

Синтез и каталитични свойства на наноразмерни зеолитни кристали и 

йерархични структури 

Синтез на наноразмерен зеолит А 

 

Ниската температура (30-60°C) благоприятства спонтанното зародишообразуване 

пред кристалния растеж и броят на зародиши на единица синтезен гел е по-голям. Така 

зародишите, образувани при нормални условия, нямат нито термодинамични, нито 

химични ограничения, които да пречат на последващ кристален растеж.  

 

 
Фигура 1. СЕМ изображение на кристали на зеолит А, синтезирани при: 100° C за 4 часа (а); 35° C за 

25 часа (b); 50° C за 17 часа (с); 65° C за 10 часа (d), дължината на мерителната линия – 1 μm.  
 

Въз основа на тези съображения, извършихме синтез на зеолит А при три различни 

температури, значително под температурата, прилагана за неговия конвенционален 

синтез. Изследването на получените образци със сканиращ електронен микроскоп 

(СЕМ) показва, че синтезираните проби при по-ниски температури са със значително 

по-малки размери от референтната проба, синтезирана при 100° C (фиг. 1). Образецът, 

получен при конвенционални условия (фиг. 1а), е с размер на частиците от 3 – 4 μm, а 

при по-ниски температури размерът на частиците е най-малко с един порядък по-

малък, като най-малки са частиците на кристалите, получени при 35° C (фиг. 1b).  
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Изследванията с трансмисионен електронен микроскоп (ТЕМ) потвърждават 

резултатите, получени от СЕМ (фиг. 2). Вижда се, че образецът, синтезиран при 35° C, 

е сравнително нехомогенен. Основната фракция в твърдото вещество е 30 – 100 nm. 

Пробата съдържа също и по-големи частици от 200 – 300 nm кристали зеолит А. При 

по- високи температури образците са по-хомогенни, като основните фракции на 

образците, синтезирани при 50 и 65° C, са съответно около 200 и 300 – 400 nm.  

 

 

Фигура 2. TЕМ изображение на кристали на зеолит А, синтезирани при: 35 (a); 50 (b); и 65° C (c), 

дължината на мерителна линия – 200 nm. 

 

Образуването на материал с по-еднородна морфология при по-високите 

температури се дължи на т.нар. зреене по Оствалд  – след изчерпване на източниците 

на силиций и алуминий в синтезнaта среда, по-големите зеолитни кристали 

продължават да нарастват за сметка на по-малките и по-нестабилни кристали. С други 

думи, по-малките кристали се разтварят и алумосиликатните частици се транспортират 

през разтвора до растящите кристали. 

Разработихме метод за получаване на наноразмерни зеолити тип LTA и FAU 

(зеолитите А и фужазит) от алкални алумосиликатни хидрогели. Хидрогелите се 

получават от конвенционалните източници на силиций и алуминий при синтеза на 

зеолити. При стандартните условия на хидротермален синтез в автоклав, процеса се 

поддържа до зародишообразуване на зеолит и се прекъсва процеса на кристализация и 

се предотвратява уедряването на частиците. Това се постига чрез сепариране на 

течната част от гела веднага след приключване на процеса на зародишообразуване, с 

последващо премахване на тази течност от системата и ограничаване на процеса на 

масопренос вътре в твърдата маса (в хидрогела). След отделяне на течността от 

хидрогела, се извършва кристализиране в парова среда на тази твърда част от 

хидрогела. Твърдата фаза, съдържаща зародишите се прехвърля в автоклав и нагрява 

до пълна кристализация, в средата на водната пара, отделяща се от самата твърда маса. 

По този начин се намалява или напълно се елиминира Оствалдовото уедряване на 

зеолитните наночастици, свързано с пренос на маса през течната фаза в процес на 

кристализация. Методът осигурява контролирано формиране на зеолитни зародиши 

при температури до 80˚С за период от време, който е специфичен за различните типове 

зеолити. Методът е патентован и чрез изобретението се избягват използването на 

скъпи и токсични органични реагенти, тъй като в синтезния процес не се използват 

органични темплейти както при конвенционалните синтезни техники за зеолити. Така 

не се замърсява околната среда и не се изисква високотемпературно изгаряне с цел 

освобождаване на порите на зеолита от темплейт. На фигура 3 са показани 

рентгеновите дефрактограми на първоначалните зародиши, на продукта, получен чрез 

трансформация на хидрогела и на продукт, получен от контролен синтез по 

конвенционален метод. На фигура 4 е показано разпределението на частиците по 
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размер на зародишите и на зеолит LTA, получен чрез трансформация на хидрогела, а 

на фигура 5 може да се види сравнение на СЕМ изображения на зеолит А, синтезиран 

чрез трансформация на хидрогела и синтезиран по конвенционален начин.  
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Фигура 3. Рентгенови дифрактограми на 1 – зародишите; 2 – продукт, получен чрез изобрeтението; 3 

– продукт, получен чрез контролен синтез 
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Фигура 4. Разпределение на частиците по размер на зародишите (пунктирана линия), на продукта, 

получен чрез трансформация на хидрогела 
 

  
Фигура 5А Фигура 5В 

Фигура 5. СЕМ изображения на А) образец получен чрез хидротермална трансформация на хидрогела 

на алумосиликатен прекурсор от зеолит тип LTA и В) получен от директен синтез от гел на 

алумосиликатен прекурсор на зеолит тип LTA; дължина на маркера = 10 µm. 
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Синтез на зеолит Beta в присъствие на зародиши 

 

Зеолит Beta с висока кристалност без използване на зародиши по време на синтеза, 

се получава от система със следното моларно съотношение: 9TEAOH: xAl2O3: 100SiO2: 

420H2O, където x = 1:66, 1,0 и 0,5, когато съотношението Si/Al е между 30 и 100. Проби 

синтезирани със съотношение Si/Al <25 имат аморфна структура. Опити да се 

синтезират зеолит Beta със съотношение Si/Al = 100 също са успешни, но добивът е 

много малък. Синтез на зеолит Бета без наличие на Al (Si/Al = ∞) са неуспешни 

въпреки дългото време на кристализация от повече от 200 часа. 

Извършени са опити за синтез на зеолит Beta с помощта на два вида зародиши – 

кристални зародиши и зародиши като матерна луга.  

 

Фигура 6. SEM изображение на зеолит Beta, синтезиран от изходен гел със съотношение Si/Al=100 с 

5% кристален зародиш, дължината на мерителна линия - 1 μm.  

 

В експериментите за синтез на зеолит Beta в присъствието и на двата вида зародиши 

(кристални и суспензия на течност), кристални продукти от първоначалния гел са 

получени със съотношение Si/Al = 25, 50, 100 и ∞, докато опитите за синтез на зеолит 

Beta със съотношение Si/Al = 12.5 се провалят въпреки използването на 5 тегл.% 

зародиши и време на кристализация от 168 часа. Проби с висока кристалност се 

получават по време на синтеза на зеолит Beta и с двата вида зародиши. Добивът на 

зеолит Beta в присъствието на суспензия на маточната луга е по-висок от този на 

зеолит Beta, синтезиран в присъствието на кристални зародиши. Кристалните проби от 

зеолит Beta се синтезират в присъствието и на двата типа зародиши с различно 

съотношение (Si/Al = 25, 50, 100 и ∞) и размера на получените кристалити варира 

между 100 и 400 nm. На фигура 6 е представено СЕМ изображение на зеолит Beta, 

синтезиран от изходен гел със съотношение Si/Al=100 с 5% кристален зародиш. 

При използване на хидроксилен анион като минерализаращ реагент в синтеза на 

зеолити се получават кристали, които често имат дефекти – получените образци не са с 

еднородна морфология и алуминият не е равномерно разпределен в решетката на 

зеолита. Получават се т.нар. силанолни гнезда. Опитите да се синтезира зеолит Beta, 

когато се използва флуорен анион за минерализиращ реагент, водят до кристали, в 

които алуминият е равномерно разпределен в решетката на образеца, което е 

предимство в процеси на адсорбция и катализ. Процесът е твърде бавен, сравнен с 

процес на синтез на зеолит, когато хидроксилен анион се използва за минерализиращ 

агент. Получените частици са големи по размер – от порядъка на 10 – 20 μm. За да се 

избегне този недостатък, към синтезния гел се прибавят зародиши с цел получаване на 

по-малки по размер частици. Заедно с това се постига и ефект на ускоряване на 

реакцията. На фиг. 7 са представени образци зеолит Beta, синтезирани във флуорна 
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среда в присъствие на зародиши. По-нататък в текста зеолит Beta, синтезиран в 

хидроксилна среда, се отбелязва като Beta-OH, а във флуорна среда – Beta-F. 

Получените образци са съставени от еднородни частици (фиг. 7а), размер в обхват 300 

– 400 nm (фиг. 7b). Както е известно, увеличаването на синтезната температурата води 

до образуване на по-големи частици. Вижда се, че в присъствие на зародиши този 

ефект е по-малко изразен. Частици, синтезирани при 180°C (фиг. 7с и d), са подобни по 

размер на тези, получени при 140° C (фиг. 7b). Очевидно броят на кристалите в 

системата е определен от броя на зародишите на единица гел и така ефектът на други 

фактори, контролиращи размера на частиците, е пренебрежителен. По-важното в 

случая е, че синтезираният Beta-F образец е с много по-малки размери в сравнение с 

тези, синтезирани без използване на зародиши. Beta-OH кристалите също са 

изследвани със СЕМ. Полученият продукт основно е съставен от частици в порядъка 

300 – 400 nm и разпределението на частиците по размер е хомогенно. Частиците са със 

сферична форма.  

 

 
Фигура 7. СЕМ изображения на Beta-F кристали с малко (а) и голямо (b) увеличение, синтезирани при 

140° С в присъствие на 10 % зародиши и Si/Al = 50. СЕМ изображения на Beta-F, синтезирани при 180° 

С, 5 % зародиши и Si/Al = 25 (c) и (d) 10 % зародиши. 

 

Проведени са изследвания за охарактеризиране на Beta-F и Beta-OH образците. Чрез 

твърдотелен ЯМР и чрез ИЧ спектри на адсорбиран въглероден оксид се доказва 

наличие на извънрешетъчен алуминий в Beta-OH образеца. Това показва, че наистина в 

този образец има наличие на дефекти и силанолни гнезда. Изследвана е каталитичната 

активност на двата образеца в реакцията на изомеризация на m-ксилен до о-, p-ксилен. 

Последните са важни изходни продукти за производството на полиестерни влакна. На 

фиг. 8 са представени резултатите от каталитичния тест.  

Образецът, синтезиран във флуорна среда, проявява по-висока обща конверсия и по-

голяма стабилност от Beta-OH образеца (фиг. 8а). При Beta-F, отношението о-/p-ксилен 

е близо до равновесното (фиг. 8b) и освен това, селективността по отношение и на 

двете - изомеризация и странични реакции (фиг. 8с) е много близка. Образецът, 
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синтезиран в алкална среда, има съвсем друго каталитично поведение. Отношението о-

/p-ксилен е два пъти по-ниско, а изомеризацията на m-ксилен е по-ограничена в 

сравнение със страничните реакции. Наблюдаваните ефекти и по-добрата каталитична 

активност на Beta-F се дължат на концентрацията и разпределението на активните 

центрове в образеца, които са функция от синтезните условия. 

 

 

 

Фигура 8. Обща конверсия на m-ксилен (а), съотношение p-/o-ксилен (b), селективност към 

изомеризация и странични реакции (с) като функция от реакционното време. Температурата на 

реакцията е 250° C. 

 

Извършено е термогравиметрично изследване на отработените катализатори с цел 

да се определи количеството образуван кокс и да се хвърли светлина на механизма на 

дезактивиране на катализаторите. Бимолекулните реакции на трансалкилиране на 

алкилароматни вещества до обемисти бифенил и / или полиметил заместени продукти 

са основната причина за дезактивирането на зеолитни катализатори. Проведените 

експерименти за определяне на кокс са представени на таблица 1. Вижда се, че около 

30% по-високо е количеството кокс, образуван върху Beta-OH в сравнение с Beta-F. 

Това подкрепя предложението за различния механизъм на трансформация на m-ксилен 

върху зеолити, синтезирани в хидоксилна и флуорна среда. TG анализът на 

отработените зеолитни катализатори (Beta-OH и Beta-F) в аргонов поток показва два 

добре обособени пика, които се дължат на елиминирането на водата (303–498 K) и на 

освобождаване на по-подвижните въглеродни отлагания, т.нар „мек“ кокс (498–873 K). 

По-здраво свързани и дълбоко кондензирани съединенията, считани за „твърд“ кокс, се 

отстраняват при изгаряне на въздух при 873 К. Резултатите показват, че пробата Beta-

OH съдържа около 5% повече вода, докато количеството „мек“ кокс е малко по-голямо 

при Beta-F. За разлика, голямо количество „твърд“ кокс е открито в Beta-OH 

катализатора. Очевидно това е причината за по-бързото деактивиране на катализатора, 

приготвен в алкална среда. Следователно механизмът на образуването и естеството на 

кокса, генериран и върху двата катализатора се различават съществено. 
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Таблица 1. Загуба на тегло, определена от TGA при нагряване в Ar от стайна 

температура до 873 K и държана на въздух за 1 h при 873 K. 

 

 

 Нагряване в Ar Нагряване 

във въздух 

Загуба на 

маса, % 

Образци 303 K-493 K 493 K-873 K при 873 K  над 493 K 

 Tmax % загуба Tmax % загуба % загуба в Ar + въздух  

Bета-OH 363 K 8.9 733 K 3.2 2.85 6.05 

Bета-F 360 K 8.4 813 K 3.7 0.16 3.86 

 

Въпреки че образуването на кокс е сложен процес, повлиян от редица фактори, тук 

основните характеристиките на двата зеолитни катализатора могат да бъдат свързани с 

това явление. Между тях може да се установи връзка с голямото количество на 

кондензиран кокс върху Beta-OH и по-голямото количество Люисови киселинни 

центрове в тази проба. Следователно, използваната синтезна среда влияе силно върху 

характеристиките на зеолитния катализатор не само като физичните свойства на 

кристалите на зеолита (размер и морфология), но също така и от вида и 

разпределението на киселинните центрове. 

 

Синтез на морденит в присъствие на зародиши 

 

  
Фигура 9. СЕМ изображения на кристали, синтезирани от гел с 22,5 мола водно съдържание при 160° C 

(А) и 180° C (В), където: 1 е без зародиши; 2 – 1 %; 3 – 2 %; 4 – 5 % зародиши. Дължината на мерителната 

линия – 10 μm. 

 

Успешно е синтезиран морденит чрез използване на следните молни съотношения 

18SiO2:Al2O3: 1,24K2O:1,21Na2O:xH2O в първоначалния синтезен гел при 

хидротермални условия за период от време от 2 до 7 дни (x=600, 280 и 22,5). Синтезите 

са извършени без добавяне на структуроопределящ реагент. Използвани са два подхода 
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на синтез – без зародиши и с добавяне на 1,2 и 5 % зародиши към синтезния гел. Без 

използване на зародиши често продуктът не е еднофазен и се получава смес от 

морденит и фериерит – зеолити със сходна структура, принадлежащи към семейството 

на пентасилите. Предварително синтезиран висококристален морденит, приготвен по 

конвенционален метод, се използва като зародиш. С добавянето на зародиш 

полученият продукт е монофазов морденит. С увеличаване на количеството на 

зародишите от 1 до 5 % размерът на получените частици намалява. Същият ефект има 

и намаляването на количеството вода в синтезния гел (фиг. 9).  

 

 
Фигура 10. Време на кристализация на образците, синтезирани при 22,5 мола вода, 160° C (А) и 180° C 

(В), където: 1 е без зародиши; 2 – с 1 %; 3 – с 2 %; 4 – с 5 % зародиши. 

 

Чрез вариране на двата фактора – съдържание на вода и количество на използваните 

зародиши, е възможно да се контролира размерът на частиците на морденита от около 

40 μm до 1 – 2 μm. С използване на зародиши силно се ускорява процесът на синтез и 

при 5 % зародиш, морденит се образува за 6 часа (фиг. 10). Това е ефект, който е силно 

икономически изгоден за процеса.  

 

Синтез и каталитични свойства на йерархични зеолити 

Освен синтез на наноразмерни зеолитни кристали съществува и друг подход за 

решаване на проблема със затруднената дифузия на реагентите и продуктите по време 

на каталитични реакции върху порести материали. Това е постсинтезното третиране с 

цел формиране на допълнителни микро- и/или мезопори, така че достъпът до 

активните центрове да е подобрен.  
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Съществува сравнително нов, лесно контролируем химически подход към 

създаването на йерархични зеолити, при който зеолита се третира с флуороводородна 

киселина в комбинация с амониев флуорид. При този подход селективността по 

разтваряне на силиций и алуминий е почти една и съща, и така съотношението Si/Al в 

крайния продукт е много близко до това на изходното вещество, подложено на 

третиране.Докато флуорния анион F- действа селективно по отношение на алуминия в 

кристалната решетка, то образуваният дифлуорен анион HF2
- демонстрира по-висока 

реактивност и не проявява селективност при извличането на който и да е от двата 

скелетни елемента на зеолита (Si и Al).  

Ние приложихме този метод за пръв път върху морденит, като използвахме 

синтезиран от нас морденит. Целта е да получим образци с вторична порьозност, 

използвайки различно време на обработка и променяйки концентрацията на 

флуороводородната киселина. Промяната в теглото на получените проби е представена 

в Таблица 2. Както се очакваше, чрез удължаване на третирането, крайното тегло на 

пробите намалява.  

 

Таблица 2. Концентрация, време за третиране, първоначално и крайно тегло на 

морденит при обработка с буферен разтвор HF+NH4F 

 

Образец 
Начално 

тегло (г) 

HF концентрация 

(М) 

Време на 

третиране 

(мин.) 

Крайно тегло 

 (г) 

Mor_1 0.3  0.25  10  0,096 

Моr_2 0.3  0.25  15  0,090 

Моr_3 0.3  0.1  5  0,210 

Моr_4 0.3  0.1  10  0,173 

Моr_5 0.3  0.1  15  0,141 

Моr_6 0.3  0.1  20  0,138 

 

Това се наблюдава и за двете използвани концентрации на флуороводородна 

киселина – 0.25 М и 0.1 М. Разтвори с по-висока концентрация водят до по-дълбоко 

въздействие върху кристалите. Проби Mor_1 и Mor_2 губят повече от две трети от 

теглото на изходната проба. 

 

Фигура 11. Прахови рентгенови дифрактограми на изходен нетретиран морденит и на третиран образец с 

0.1 М HF с амониев флуорид за 15 минути (Mor-5). 
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На Фигура 11 са представени праховите рентгенови дифрактограми на изходната 

проба и образеца, обработен за 15 минути с 0,1 М разтвор на флуороводородна 

киселина (Mor_5). Както се вижда, и двете проби от морденит проявяват много висока 

степен на кристалност. Третирането не води до нарушаване на морденитната 

структура. Според рентгеновите дифрактограми, структурата на морденит се запазва и 

при шестте изследвани материала, показани в Таблица 2. 

SEM изображенията на началния нетретиран образец и третираните (Mor_5 и Mor_6) 

проби са представени на фиг. 12. Вижда се, че в третирания образец Mor_5 се образува 

вторична система от микро- и мезопори. Тези вторични пори са успоредни на [010] 

посока и пресича целия кристал. По този начин достъпът към микропорестата система 

в морденита се подобрява. Повишаване на концентрацията на флуороводородната 

киселина и времето на третиране води до образуването на по-големи вторични пори. Те 

често са подравнени, най-вероятно поради наличието на зони с висока концентрация на 

структурни дефекти. По-нататъшно увеличение на размера на новообразуваните 

вторични пори при по-твърди условия на третиране води до връзки между вторични 

съседни пори. Накрая цели парчета зеолитни кристали се накъсват на много по-малки 

частици (фиг. 12С). 

 

 

Фигура 12. СEM микрографии на А) изходен образец; В) образец, получен след 15-минутна 

обработка HF-NH4F смесен разтвор, съдържащ 0,1 М флуороводородна киселина (Mor_5); С) проба, 

получена след 20 минути обработка HF-NH4F смесен разтвор, съдържащ 0,1 М флуороводородна 

киселина (Mor_6). Дължината на мерителната линия 2 µm; увеличение 10 000. 
 

Изходната проба и третираните проби са изследвани с 29Si и 27Al ЯМР 

спектроскопия. 29Si ЯМР спектрите дават информация за свързаност на силициевите 

тетраедри с други силициеви или алуминиеви тетраедри (nAl, 4-nSi), т.е. позволява 

лесно да се получи броят на Al атомите, заобикалящи един силициев тетраедър. 

Въпреки възможностите на 29Si ЯМР метода, наличието на скелетни дефекти, като 

силанолни гнезда, усложнява анализа на заобикалящата среда на силициевите атоми. 

Това е валидно особено за случаите на високо силициеви структури. 

На Фигура 13 са представени 29Si ЯМР спектрите на изходния образец и на 

образците Mor_5 и Mor_6. Наблюдават се два сигнала между -120 и -100 ppm в 

спектрите на изследваните проби. Наличието на сигнал при -114 ppm се дължи на 

силициев тетраедър свързан с четири други силициеви тетраедри - Si (4Si). Сигналът, 

наблюдаван при -107 ppm е характерен за силициев тетраедър, свързан с три други 

силициеви тетраедри и един алуминиев тетраедър Si (1Al). Ивици при -100, -95 и -85 

ppm, които са характерни за групите Si (2Al), Si (3Al) и Si (4Al) не се наблюдават в 29Si 

ЯМР спектрите на изследваните вещества, т.е. тези три групи не присъстват в 

изследваните проби морденит. Чувствителността на метода позволява изчисление с 

висока точност в съотношението Si/Al в структурата, поради получените данни за 

средата, която заобикаля силициевите атоми. Така може да се получи съотношението 
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Si/Al за структурата на зеолита без да се взема предвид извънрешетъчен алуминий, 

който остава извън структурата при синтеза на зеолити. 

 

Фигура 13. 29Si ЯМР спектри на изходния образец морденит и на образците Mor_5 и Mor_6. 

 

Следната формула се използва за изчисляване на съотношението Si/Al в пробите: 

 

където ISi (nT) представлява интензивността на сигналите, съответстващи на Si атоми, 

заобиколени от nAl атоми. 

Таблица 3 представя изчисленото съотношение Si/Al чрез използване на 29Si ЯМР 

спектри в изследваните проби. Таблицата показва, че Si/Al съотношението в 

третираните проби варира в много тесен диапазон, който е близък до този на изходната 

проба. Варирането е в рамките на 2.0–10.8 %. Изчисляването на съотношенията на 

третираните пробите и това на изходната проба разкриват тенденция към леко 

намаляване на стойностите за системите, които са претърпели киселинна атака 

независимо от концентрацията на киселина. Изключение прави обработената проба с 

0,1 M HF разтвор за 5 минути (най-кратко време), където съотношението Si/Al на 

Mor_3 е леко увеличено в сравнение с тази на изходната. Тези резултати показват, че 

през първите минути на третирането с 0,1 М разтвор на HF и NH4F деалуминирането е 

по-изразено, макар и незначително, докато по време на продължително третиране с 

буферния разтвор се наблюдаваното слаб афинитет на този разтвор за разтваряне на 

силициеви атоми от структурата на зеолита. Сравняване на съотношението на 

първоначалната проба с това на третираните, се вижда че пробата с 0,1 М разтвор на 

HF, обработена за най-дълго време показва най-голяма разлика в съотношението Si/Al 

от 10,8 %. Тези резултати показват, че чрез комбинирането на флуороводородна 

киселина и амониев флуорид се постигат условия, при които се извличат относително 

еднакво количество и от двата елемента от зеолитната структура - силиций и 

алуминий. Това е в контраст с други методи, където разликата в съотношението Si/Al 

между обработените и изходните проби е драматична (почти двойно и тройно). По 

този начин е възможно да се получат материали с вторична порьозност без съществена 

промяна в съотношението Si/Al, т.е. без промяна в концентрацията на активни 

киселинни места, което е много важно условие за каталитичната активност. 



15 

 

Причината за това е, че в буферния разтвор се образува бифлуориден анион HF2
-. 

Този анион е много реактивоспособен и опитът показва, че почти не проявява 

селективност по отношение на алуминия или силиция в решетката на зеолита.  

За установяване на състоянието на алуминия в изследваните проби е използван 

твърдотелен 27Al ЯМР. Спектрите на изходния материал и на образците Mor-5 и Mor-6 

са представени на фигура 14. Наблюдава се сигнал с висок интензитет при 55 ppm, 

който е характеристичен за алуминия от зеолитната решетка. В спектрите има и сигнал 

при около 0 ppm, което е свързано с наличието на извънрешетъчен алуминий. Известно 

е, че по време на синтеза не всичкият алуминий влиза в зеолитната решетка. Този 

сигнал е по-интензивен в спектрите на третираните проби, в сравнение с този на 

изходния материал, което е в пълно съответствие с 29Si ЯМР спектрите. Последната 

колона на Таблица 3 показва съотношението между вътрешнорешетъчен и 

извънрешетъчен алуминий. 

 

Таблица 3. Изчислено съотношение Si/Al в морденитните проби според 29Si ЯМР 

спектрите и съотношение вътрешнорешетъчен към извънрешетъчен алуминий според 
27Al ЯМР спектрите. 

 

Образец 
Si/Al 

съотн. 

HF  

концентр. 

(М) 

време 

обработка 

(min.) 

Alin/Alout 

съотн. 

Mor_1 9.28 0.25  10 2.7 

Моr_2 9.40 0.25  15 2.4 

Моr_3 9.90 0.1  5 2.5 

Моr_4 9.49 0.1  10 2.5 

Моr_5 8.96 0.1  15 2.8 

Моr_6 8.65 0.1  20 2.8 

parent 9.70 - - 3.2 

 

 

Фигура 14. 27Al ЯМР спектри на изходния образец морденит и на образците Mor_5 и Mor_6. 
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Получените стойности позволяват да се приеме, че третирането с по-висока 

концентрация на флуороводородна киселина в присъствието на амониев флуорид, 

проявява слаба селективност към решетъчните алуминиеви атоми, като същевременно 

намаляването на концентрацията на киселината води до по-изразено разтваряне на 

извънрешетъчен алуминий, особено в проби, третирани с 0,1 М киселина за по-дълго 

време. 

 

Фигура 15. 1А) Експериментално HRTEM изображение на частица от морденит на изходна проба; 

1В) Фурие филтрирано HRTEM изображение от него в ориентация [146]; 2А) експериментално HRTEM 

изображение Mor_5; 2В) Фурие филтрирано HRTEM изображение от него в ориентация [788]. 
 

Използвана е трансмисионна електронна микроскопия (ТЕМ) с високо разделяне и 

анализът разкрива кристалната морфология на получени продукти, както и фината 

настройка на кристалната структура. TEM изображенията с висока разделителна 

способност показват наличието на перфектна кристална структура на кристали от 

морденит (фиг.15,16).  

 

 

Фигура 16. 1А) Яркополева микрография на изходен морденит; 1В) SAED модел от него в 

ориентация [112]; 2А) Яркополева микрография на Mor_5; 2В) SAED модел от него в ориентация [001] 
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Електронната дифракция от избрана област (SАЕD) потвърждава морденит със 

симетрия на пространствената група Cmc21 и параметри на елементарната клетка: a = 

18,131 Ǻ, b = 20,507 Ǻ, c = 7,522 Ǻ и a = b = c = 90. В морденитните проби, третирани с 

разтвор HF и NH4F имa отклонение в стойностите на междинните разстояния нагоре до 

3% (в сравнение с тази на изходната проба), въпреки че структурата на морденит 

остава стабилна. Предполага се, че промяната е резултат от изпарение на водни 

молекули под въздействие на електронния лъч по време на TEM измерванията. 

Размерът на порите се увеличава в резултат на постсинтетично третиране с разтвор на 

флуороводородна киселина и амониев флуорид, което улеснява миграцията на водни 

молекули, присъстващи в зеолитните канали, т.е. това е причината за промяна на 

параметрите на междинните разстояния. Чувствителността на метода също 

потвърждава наличието на извънрешетъчен алуминий, което е в добро съгласие с 27Al 

MAS ЯМР анализите.  

С цел допълнително изследване на текстурните и структурните свойства на 

изходната проба и йерархичните образци е използвана нискотемпературна азотна 

адсорбция – десорбция. 

 

Таблица 4. Текстурни свойства на изходния и на третираните материали  

 

Образец 

време на 

обработка 

(min.) 

HF 

концентр. 

(М) 

повърхност 

(м2/г) 

размер на 

порите 

(нм) 

Mor_1 10 0.25 380 1.4 

Моr_2 15 0.25 375 1.6 

Моr_3 5 0.1 402 0.84 

Моr_4 10 0.1 396 0.9 

Моr_5 15 0.1 384 1.3 

Моr_6 20 0.1 372 1.6 

parent - - 372 0.86 

 

Таблица 4 обобщава резултатите от специфичната повърхност, измерена по BET и 

размер на порите на изходната проба в сравнение с тези, третирани с разтвор на 

флуороводородна киселина и амониев флуорид.  

Азотните физисорбционни изотерми на изходния и на третираните образци Mor_5 и 

Mor_6 са представени на фиг. 17. Всички изотермите са от тип I, които са типични за 

микропорести материали. В пробите, третирани с буферен разтвор, бързото поемане на 

газ при ниско относително парциално налягане показва добро запазване на 

микропорите (Mor_5 и Mor_6). Това поглъщане е последвано от лек наклон на 

изотермите. Второто поглъщане при парциално налягане близо до 1 показва наличието 

на големи мезопори. Поглъщането е най-изразено за по-дълго обработената проба 

Mor_6 в сравнение с това за Mor_5. Подобни изотерми са получават и за проби, 

третирани с 0,25 M HF — Mor_1 и Mor_2 (не е показано тук), което е логично – по-

твърди условия на третиране водят до образуването на по-големи пори. Използвайки 

изотермите на адсорбция/десорбция на азот са определени специфичната повърхност и 

размера на порите на изследваните проби (Таблица 4). Специфичната повърхност на 
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третираните проби е по-висока от тази на изходната проба. Има значителна разлика в 

размера на порите в зависимост от времето на киселиното третиране. С увеличаване на 

времето на обработка, размерът на порите се увеличава. В Mor_6 (20-минутно 

третиране), размерът на порите е почти два пъти по-голям от този на изходната проба.  

 

 

Фигура 17. Изотерми на азотна физисорбция на а) изходния образец (b) Mor_5 (c) Mor_6. Вътрешните 

диаграми показват разпределението на порите по размер. 

 

Каталитичната активност в реакцията на трансформации на m-ксилен върху две 

проби от морденит е представено на фиг. 18. Тези две проби се различават по 

условията на синтез - един се синтезира в присъствието на 600 mol вода, а другата - 

само от 22,5 mol. Така получените кристални проби са с различен размер на частиците 

- пробата, приготвена в наличие на 600 mol вода има размер на частиците около 40 µm 

и този, приготвен в присъствието на 22,5 mol има размер на частиците около 4 µm. 

(Синтезът на тези проби е описан по-горе).  

 

Фигура 18. Конверсията на m-ксилен като функция от времето върху морденит с размер на частиците 

40 µm, и морденит със среден размер на частиците 4 µm, реакционна температура 250˚C, време за 

контакт 0,4 h-1 
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От фигурата се вижда, че върху морденит с по-малък размер на частиците се 

реализира по-висока степен на конверсия на m-ксилен и по-добра стабилност с течение 

на времето в поток (TOS) в сравнение с тези същите параметри върху морденит с по-

големи частици по размер. По-високата активност е в съответствие с по-големия брой 

активни центрове, разположени на външната повърхност на катализатора, а от там и 

по-високата концентрация на Брьонстедови киселинни центрове, достъпни за 

реагиращите молекули. Образецът с по-голям размер на частиците се деактивира бързо 

и ходът на кривата на каталитичната активност е различен. Това се дължи на 

образуването на кокс на повърхността на катализатора. Процесът блокира 

дифузионния път и предотвратява достъпа до активните места. Реакцията е 

дифузионно контролирана.  

Каталитичната активност в реакцията на трансформация на m-ксилен на изходната 

проба морденит и на йерархичните проби като катализатори е представена на фиг. 19.  

 

Фигура 19. Конверсията на m-ксилен като функция от времето в поток върху изходен морденит с 

размер на частиците 4 µm, и йерархични образци морденит, реакционна температура 250˚C, време за 

контакт 0,82 h-1 

 

Образецът със среден размер на частиците 4 µm е използван като изходен. 

Каталитичната активност на всички йерархични проби, получени чрез третиране със 

смесен разтвор на HF-NH4F е по-висока от това на изходния материал. Повишената 

каталитична активност се дължи на по-добрата достъпност до активните центрове, 

разположени вътре в порите на третираните образци, поради създадената вторична 

порьозност. Това се потвърждава от факта, че концентрацията на киселинни центрове е 
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запазена във всички получени йерархични материали, тъй като съотношението Si/Al е 

запазено във всички обработени проби. 

От фигура 19 е видно, че каталитичната активност се увеличава при удължаване на 

времето на третиране (0, 5, 10, 15 минути, 0,1 М HF). Най-активният образец е 

третиран с 0.1 M HF за 15 минути. Образецът, обработен в продължение на 20 минути 

с 0,1 M HF, е по-ниско активен. Същото е положението и с образците третирани с 0,25 

M HF – третираният материал в продължение на 10 минути е по-активен от този, 

обработен за 15 минути. Mor_1 и Mor_2 са проби, третирани с разтвор на 0,25 М HF и 

NH4F за 10 и 15 минути, съответно. Ефектът от третирането е подобен на този от 

обработката с разтвор от 0,1 M HF и NH4F, но за по-дълго време - съответно 15 и 20 

минути - Mor_5 и Mor_6. Комбинацията от по-високата концентрация на НF и по-

краткото време на третиране води до получаване на образци с подобна текстура. Ето 

защо и двете двойки Mor_1 и Mor_5, от една страна, и Mor_2 и Mor_6, от друга страна, 

имат близка каталитична активност. Вероятно причината за по-ниската каталитична 

активност на Mor_6 и Mor_2, в сравнение с тази на Mor_5 и Mor_1, е в оптималния 

диаметър на порите, при която каталитичната активност на пробата от зеолит в тази 

реакция е по-висока и по-нататъшното й увеличаване не води до по-висока 

каталитична активност (Таблица 4). Въпреки това, трябва да се отбележи, че процесът 

на деактивирането на Mor_6 и Mor_2 с най-дълго време на третиране от 15 минути 0,25 

М и 20 минути 0,1 М е по-малко изразено. Това се вижда от наклона на кривите на 

фигура 19. Отлагането на кокс върху тях по време на реакцията влияе по-малко върху 

тяхната каталитична активност.  

Интерес представляваше обработката с буферен разтвор HF+NH4F и на друг широко 

използван в катализа зеолит, а именно ZSM-5 зеолит (структура MFI по IUPAC). Два 

вида ZSM-5 също бяха третирани с флуороводородна киселина и амониев флуорид – 

стандартен алумосиликатен зеолит ZSM-5 и негов галиев аналог. Изходните образци са 

синтезирани от нас.  

Праховите рентгенограми на изходните AlZSM-5 и GaZSM-5 и третираните образци 

са представени на фигура 20. 

 

Фигура 20. Прахови рентгенови дифрактограми на 1— изходен AlZSM-5 ; 2— изходен GaZSM-5; 3— 

третиран AlZSM-5; 4— третиран GaZSM-5 
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Алуминий-съдържащият образец се синтезира от първоначален гел със съотношение 

Si/Al=25 при условия на синтез 170°С за време на кристализация 120 h. Вторият 

изходен образец GaZSM-5 се получава от първоначален гел със съотношение Si/Ga=15 

при 150°С за 114 h. От фигура 20 се вижда, че и двата ZSM-5 зеолити имат висока 

степен на кристалност. Обработката с буферен разтвор на флуороводородна киселина и 

амониев флуорид не причиняват нарушаване на MFI структурата. Кристалността на 

ZSM-5 се запазва във всички изследвани образци. Избраното време за обработка на 

изходните образци и загубата на тегло са представени в Таблица 5. Логично, по време 

на процеса на третиране на пробите, те намалиха теглото си. Независимо от вида на 

хетерометала в структурата на ZSM-5 и двете проби губят около 50 процента от 

първоначалното си тегло. По-продължително третиране и по-високата концентрация 

водят до загуба на кристалност или дори до пълна трансформация в аморфни вещества. 

Опитите показаха, че при загуба на тегло над 50% за AlZSM-5 и 60% за GaZSM-5 се 

извършва пълна трансформация в аморфно вещество.  

 

Таблица 5. Концентрация на HF, време на третиране, % загуба на тегло по време на 

тертирането на AlZSM-5 и GaZSM-5 

 

Образец 
HF  

(М) 

Време 

(мин.) 

Т. загуба 

% 

AlZSM-5 0.25 M 20 49 

GaZSM-5 0.25 M 20 53 

 

Текстурните свойства на изходните и обработени ZSM-5 зеолити са изследвани с 

помощта на азотни адсорбционни изотерми. В таблица 6 са представени специфичната 

повърхност и обема на порите на изходните образци, сравнени с тези, третирани с 

флуороводородна киселина. Всички получени изотерми са тип I. Те са типични за 

микропорести зеолити. В изотермите на обработените проби, има по-голямо 

поглъщане на азот при високо парциално налягане поради намаления кристален 

размер.  

 

Таблица 6. Текстурни свойства на изходните и третирани AlZSM и GaZSM-5. 

 Образец SBET 

[m2/g] 

Smicro 

pores 

[m2/g] 

Vtotal 

pore 

[cm3/g] 

Vmicro 

pores 

[cm3/g] 

Vmeso 

pores 

[cm3/g] 

 AlZSM-5 347 311 0.22 0.16 0.06 

 AlZSM-5tr 368 275 0.36 0.14 0.22 

 GaZSM-5 295 253 0.22 0.13 0.09 

 GaZSM-5tr 300 220 0.33 0.11 0.22 

 



22 

 

И двете изходни проби адсорбират относително еднакви количества азот при високо 

парциално налягане (фиг. 21). Разлика се отбелязва след третирането с киселина, 

където при Al-съдържащата проба се наблюдава по-висока физисорбция на азот при 

относително налягане близо до 1. Обработените проби показват текстурни 

характеристики, подобни на изходните проби. Специфичната повърхност на 

третираните проби е леко по-висока от първоначалните проби. След третирането се 

наблюдава значителна разлика в обема на порите (Таблица 6). В резултат на тази 

модификация, обемът на мезопорите се увеличава драстично. За изходния зеолит 

AlZSM-5, обемът на мезопорите е 27% от общия обем, докато за третиран AlZSM-5 той 

е 61%. За GaZSM-5 проби, процентите са 41% за изходния и 67% за третирания 

образец. Заедно с това, обработените проби запазват своята висока кристалност, което 

съответства на новосъздадени мезопори в диапазона от 5–40 nm за алуминиевия и 7–50 

nm за галиевия образец (виж вътрешните графики на фиг. 21). 

Природата и силата на киселинните центрове в тези зеолитни образци са изследвани 

чрез използване на инфрачервена спектроскопия на нискотемпературна адсорбция на 

въглероден оксид. Методът е много мощен и е широко разпространен, защото дава 

информация за същността на киселинните центрове на различни зеолитни материали 

— Люисови и/или Брьонстедови центрове, както и концентрацията на тези киселинни 

места и тяхната сила. Тази молекула е подходяща по размер, защото прониква в 

малките зеолитни пори и освен това образува слаби комплекси с хидроксилни групи. 

       

             

Фигура 21. Азотни адсорбционни изотерми на алуминиевите образци (горе) и галиевите (долу) 1- 

изходни; 2- третирани. Вътрешни графики – съответното разпределение на порите по размер. 
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По този начин, характеристичните ивици за вибрационни трептения на 

хидроксилните групи се отместват към по-ниски честоти. Степента на отместване 

зависи от степента на взаимодействие, т.е. от силата на киселинните центрове. Когато 

киселинността на хидроксилните групи е по-висока, отместването на ивицата за 

вибрационно трептене е по-голямо и обратно. Ивиците, съответстващи на мостовите 

киселинни хидроксилни групи обикновено се отместват с около 300 cm-1, докато тези 

на изолирани силанолни групи, само с около 80 см-1. C – O вибрационни трептения на 

въглеродния оксид, адсорбиран върху хидроксилна група (OH – CO) са чувствителни 

към силата на образуваната водородна връзка. Характеристичните ивици за тяхното 

вибрационно трептене са разположени в спектрална област между 2200 и 2100 см-1. 

Адсорбцията на въглероден оксид се извършва при ниска температура (- 173˚C), тъй 

като OH-CO комплексите са нестабилни при по-висока температура. Спектрите в 

хидроксилната област на изходни и третирани AlZSM-5 и GaZSM-5 зеолити са 

показани на фиг. 22. Ивиците при 3748 и 3621 cm-1 с малки вариации на 2–3 cm-1 са 

характерни за силанолни хидроксилни групи и мостови Si – OH – Al (Ga) групи, 

съответно. Ивицата при 3621 cm-1 за Al изходен и Ga проби е по-интензивна, което 

показва по-висока концентрация на киселинни хидроксилни групи.  

 

Фигура 22. FTIR спектри в хидроксилната област, индуцирани от адсорбцията на CO при 100 К. 

Равновесно налягане на CO от 80 Pa (a), последвано от прогресивна евакуиране при 100 K спектри (b – 

k). Всички спектри са с коригиране на газовата фаза. 

 

Ивицата, отнасяща се за силанолните хидроксилни групи, които са разположени на 

външната повърхност е по-малко интензивна, което може да се отдаде на по-големия 

размер на кристалите, тъй като имат по-ниска външна повърхност. Само в спектъра на 

третираната алуминиева проба, съответната ивица за силанолни хидроксилни групи е 
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по-интензивна и това може да се дължи на по-голяма външна площ (виж Таблица 7, 

SBET- Smicro). След адсорбция на въглероден окис при 100 К, се наблюдава поява на пик 

при 3300–3307 cm-1, в случая на алумиевите образци и при 3338 cm-1, в случай на 

галиевите. Отместването към по-ниска честота е по-голямо за алуминиевите проби, 

което показва по-силна киселинност на техните хидроксилни групи. Ивиците за 

мостовите хидроксилни групи за изходната и третирана алуминиеви образци са 

отместени съответно с 318 и 314 cm-1, което е доказателство за малка разлика в силата 

на Брьонстедовите киселинни центрове и на двата образеца. Ивиците, характерни за 

мостовите хидроксилни групи за двете галиеви проби са изместени с 286 cm-1, което 

показва тяхната по-слаба киселинност в сравнение с техните алуминиеви аналози. 

Равното отместване също показва, че няма разлика в силата на киселинните центрове 

на изходния и третиран галиев зеолит. По време на адсорбцията на CO пикът за 

силанолните хидроксилни групи се измества с 77–86 cm-1 (до 3671 cm-1 за AlZSM-5, 

3669 cm-1 за AlZSM-5tr и 3662 cm-1 за GaZSM-5 и GaZSM-5tr като рамо), което показва 

много по-ниска киселинност на външните силанолни групи. Ивиците при около 3473 в 

случая на алуминиевите образци и при 3459 cm-1 в случаят на Ga проби не се дължи на 

хетерогенност на киселинните центрове, а по-скоро те възникват от ферми-резонанса. 

 

Фигура 23. FTIR спектри в карбонилната област, индуцирани от адсорбцията на CO върху 

активирани проби при 100 К. Равновесно налягане на CO от 80 Pa (a), последвано от прогресивна 

евакуация при 100 K спектри (b – k). Всички спектри са с коригиране на газовата фаза. 

 

Карбонилната област в ИЧ спектрите също може да съдържа интересна 

информация. При адсорбция на CO при 100 К, се образува се водородна връзка с 

въглеродния оксид (фиг. 23). В спектрите на всички изследвани проби се наблюдава 

много интензивен пик при 2139 cm-1 с рамо при 2134 cm-1, но той е много нестабилен. 

Групата от ивици се дължи на физически адсорбирания въглероден оксид и изчезва по 
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време на евакуация дори при 100 К (-173˚С). Може да се разграничи и група от ивици в 

региона 2159–2165 cm-1, която е по-стабилна и може да бъде свързана с молекула 

въглероден оксид, поляризирана от мостови хидроксилни групи. В карбонилната 

област, най-стабилната ивица при евакуация е тази при 2174 cm-1 за алуминиеви проби 

и 2171 cm-1 за галиеви проби. Тя се отнася към молекула въглероден оксид свързана с 

зеолитни киселинни хидроксилни групи. В съгласие с това отнасяне е наблюдението на 

изместване на мостовите хидроксилни ивици към по-ниска честота при 3618 cm-1 и 

3624 cm-1 с ∆ᵞOH = 318–314 и 286 cm-1 за алуминиевите и галиевите образци, съответно. 

Ивицата при 2174 cm-1 за третиран алуминиев образец е по-малко интензивна в 

сравнение с изходния алуминиев образец, което е в съгласие с по-нисък интензитет на 

пика при 3621 cm-1 за хидроксилните групи (фиг. 22). Това означава, че 

концентрацията на киселинните центрове намалява по време на третирането с разтвор 

и бифлуоридният йон (HF2
-) е слабо селективен към алуминиевите атоми. 29Si ЯМР 

спектрите показват увеличаване на съотношението Si/Al следствие на третирането 

(фиг. 24). Това съотношение определя концентрацията на киселинните места. 

Изходните и третираните образци са изследвани и чрез 29Si и 27Al и 71Ga ЯМР 

спектроскопия, за съответните зеолити. Химичните отмествания в 29Si ЯМР са 

чувствителни към вида и броя на тетраедрично координирани Т атоми във втората 

координационна сфера на SiO4 фрагментите (T = Si, Al, Ga). Петте различни 

структурни среди на тетраедрично координираните Si атоми, Si (OSi) 4-n (OT) n, 

обозначени като Si (nT) имат характерни химични отмествания в 29Si ЯМР спектри, 

докато относителните интензитети на сигналите за различните видове Si (nT) отразяват 

състава на зеолитната решетка (n = 0, 1, 2, 3 и 4, представлява броят на Т атомите (Al 

или Ga), споделящи кислород с единица SiO4). В допълнение към химичното 

обкръжение, химичните отмествания в 29Si ЯМР спектрите, също са чувствителни към 

дължините на връзката Si – O и ъглите на връзката Si – O – T в кристалографски 

нееквивалентни Si места. Както е посочено по-горе, и тук 29Si ЯМР спектрите могат да 

се използват за изчисляване на съотношение Si/Al или Si/Ga според уравнението, 

посочено по-горе на примера за морденит. 

Единичните импулсни 29Si ЯМР спектри на изходния AlZSM-5 зеолит и третираните 

AlZSM-5 проби демонстрират три основни резонанса след напасване на спектрални 

модели със софтуер DMFit (фиг. 24). Според литературните данни, интензивният 

резонанс при - 112 ppm и рамото при - 115 ppm се разпределя на две нееквивалентни 

кристалографски тетраедрични Si (0Al) места, докато сигналът при - 106 ppm 

произхожда от Si (1Al).  

 

Фигура 24. Експериментално (черно) и симулирано (червено) единични импулсни 29Si ЯМР спектри 

на AlZSM-5 (вляво) и AlZSM-5tr (вдясно). Индивидуални дялове на различни Si обкръжения са дадени с 

цветни линии. 
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Изчислено съотношението Si/Al е 22 за изходната проба и 24 за третираната проба. 

Този резултат показва, че флуоридното третиране не е довело до значително 

деалуминиране на изходния материал.  

 

Фигура 25. 27Al ЯМР спектри на AlZSM-5 (вляво) и AlZSM-5tr (вдясно). 

27Al ЯМР спектри на AlZSM-5 и AlZSM-5tr пробите (фиг. 25) показват два 

относително тесни сигнала при - 60 ppm и при около 0 ppm, характеристични за 

тетракоординираните решетъчни Al места (FAl) и за шест координирани 

извънрешетъчни алуминиеви места (EFAl), съответно. Измереното съотношение FAl: 

EFAl е 93: 7 за изходната проба и 97: 3 за третираната проба, което показва леко 

намаляване на извънрешетъчен алуминий EFAl в резултат на обработката. Сравнение на 

спектрите на двете проби също показва, че общата интензивност на 27Al сигнала при - 

60 ppm е с 15% по-слаб интензитет в третираната проба. Загубата на сигнал може да се 

обясни с отстраняване на Al от зеолитната решетка и/или с нарушаване на симетрията 

на някои алуминиеви тетраедри. Предишни изследвания демонстрират, че в среда с 

ниска симетрия сигналът за алуминиевите ядра може да бъде много широк и труден за 

откриване поради взаимодействия от втори ред между градиент на електрическото 

поле в ядрото и ядрен квадруполен момент от 27Al. Имайки в предвид много малката 

разлика между Si/Al съотношения в двете проби, определени от 29Si ЯМР спектрите, 

приемаме, че тетраедричната симетрия на някои решетъчни алуминиеви обекти е 

нарушена по време на флуоридно ецване, което води до образуване на „ЯМР 

невидими“ алуминиеви центрове. Формирането на решетъчни алуминиеви центрове с 

нарушена симетрия в третираните проби би могло да се обясни със създаването на 

нови по-големи мезопори както е установено чрез физическа абсорбция на азот 

(Таблица 6 и Фигура 21). Използвана е кръстосана поляризация 1H29Si CP MAS 

спектроскопия да се идентифицира наличието на структурни единици SiOH, дължащи 

се на дефекти в зеолитната решетка на изследваните материали. Техниката на 

кръстосаната поляризация (CP) се основава на прехвърляне на поляризация от силно 

въртящи се ядра (1Н) към ядра с ниска чувствителност (29Si) чрез пространствени 

дипол-диполни взаимодействия. Приложение на техниката на кръстосана поляризация 

позволява селективно засилване на сигналите от 29Si ядрата, които имат 1H ядра в 

близост, с произход или от Si – OH групи, или от Si (nAl) фрагменти със съседни Н 

атоми.  
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Фигура 26. Експериментални (черни) и симулирани (червени) 1H29Si CP MAS ЯМР спектри на 

AlZSM-5 (вляво) и AlZSM-5tr (вдясно). Индивидуални дялове на различни Si обкръжения са дадени с 

цветни линии. 

 

Фигура 26 показва деконволюираната 1Н29Si CP MAS спектри на проби AlZSM-5 

и AlZSM-5tr. Доказано е наличието на групи Si (1OH) и Si (2OH) от появата на 

резонансите при около - 102 и - 92 ppm, съответно. Има също така ясно увеличаване на 

Si (0Al) сигналите при - 112 и - 115 ppm поради възможна поляризационен трансфер от 

далечни силанолни протони и/или координиран водни молекули в изходния материал. 

Сигналът при - 102 ppm е частично припокрит със сигналът на Si (1Al) при - 106 ppm 

(Фигура 27). 

 

Фигура 27. Сравнение на 1H29Si CP и едноимпулсните 29Si ЯМР спектри на AlZSM-5 (вляво) and 

AlZSM-5tr (вдясно). 

 

Частичното припокриване на сигналите Si (1AI) и SiOH води до известна 

несигурност при определянето на съотношението Si/Al от едноимпулсните 29Si спектри 

тъй като част от интензитета на сигнала при - 102 ppm, произхождащ от SiOH групите, 

трябва да бъде приписан към Si (0Al) фрагментите, а не към Si (1Al) фрагменти. По 

този начин действителното съотношение Si/Al може да е малко по-ниско от реалното. 

Тъй като 1Н29Si CP MAS спектрите не могат да бъдат интерпретирани количествено, 
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не е възможно да се даде количествено оценка на съдържанието на SiOH групи. 

Въпреки това, предполагаме, че количеството на SiOH групи в изследваните материали 

са ниски, тъй като ефективността на CP трансферът е много нисък и са необходими 

16400 сканирания за постигане на разумно съотношение сигнал/шум (S/N) = 17 в CP 

спектрите. За сравнение с едноимпулсния експеримент, много по-високо S/N от 213 

беше постигнато само с 400 сканирания (Фиг. 29).  

Подобни резултати бяха получени за GaZSM-5 и GaZSM-5tr проби. Едноимпулсни 

29Si спектри (Фиг. 28) показват наличието на три резонанса при - 112 ppm и - 115 ppm, 

които се отнасят за Si(0 Ga) фрагмент и резонанс при - 105 ppm, характеристичен за 

фрагментите Si(1 Ga). Съотношението Si/Ga, изчислено за изходната проба е 16, докато 

за третираната проба съотношението е малко по-високо 19.  

 

Фигура 28. Експериментални (черно) и симулирани (червено) единични импулсни 29Si ЯМР спектри 

на GaZSM-5 (вляво) и GaZSM-5tr (вдясно). Индивидуални приноси на различни Si обкръжения са дадени 

с цветни линии. 

 
71Ga ЯМР спектрите дават информация за координационното състояние на 

галиевите ядра. Спектрите на GaZSM-5 и GaZSM-5tr показват пик при 160 ppm, 

свързан с тетраедрични места от галий от зеолитната решетка и сигнал с ниска 

интензивност при 0 ppm, приписван на октаедрични или изкривени тетраедрични 

видове галий (Фиг. 29). 

 

Фигура 29. 71Ga ЯМР спектри на GaZSM-5 (вляво) и GaZSM-5tr (вдясно) проби. 
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Интензитетът на сигнала за решетъчен галий в третираната проба е по-нисък с 18%, 

показва възможно нарушаване на симетрията на галиеви фрагменти (ЯМР невидими) 

по време на флуоридното третиране. Наличието на SiOH групи в GaZSM-5 и GaZSM-

5tr е доказано от 1Н29Si CP MAS спектроскопия (Фигура 30). Подобно на пробите 

AlZSM-5, ефективността на кръговата поляризация е ниска както при изходния 

образец, така и при обработените материали GaZSM-5, показващи че количеството 

силанолни групи е ниско. Не са отчетени значителни отклонения при факторите за 

кръговополяризационно повишаване за различните Si обкръжения в изходната и 

обработена проби.  

 

 

Фигура 30. Сравнение на 1H29Si CP и едноимпулсните 29Si ЯМР спектри на GaZSM-5 (вляво) and 

GaZSM-5tr (вдясно). 

 

Изследване на каталитичната активност на изследваните ZSM-5 образци в реакция 

на трансформация на m-ксилен е представена на фигура 31.  

 

Фигура 31. А) Конверсията на m-ксилен като функция на времето в поток над изследваните проби. В) 

Съотношение Изомеризация/Диспропорциониране съотношение като функция от времето в поток над 

изследваните проби; реакционна температура 250˚C, време за контакт 0,82 h-1. 
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Зависимостта на конверсията на m-ксилен от времето в поток (TOS) на изходните и 

третирани проби в реакцията на трансформация на m-ксилол е показана в Фиг. 31А. До 

стабилна конверсия се достига за 20 минути за всички изследвани проби. Този ефект 

може да бъде обяснен с възпрепятстване на дифузията на реагентите и продуктите на 

реакцията към и/или от активните места в микропорите на изходните проби, особено за 

AlZSM-5. Вижда се, че каталитичната активност на обработените проби е практически 

идентична за съдържащите Ga проби и малко по-висока за Al съдържащите проби в 

сравнение с изходните материали (Фиг. 31А). Доказано е, че концентрацията на 

киселинните центрове в третираните проби е по-ниска, а силата им е една и съща (фиг. 

22). Въпреки това, съотношението на селективностите по 

Изомеризацията/Диспропорциониране (I/D) е по-високо в случай на изходните проби 

AlZSM-5 и GaZSM-5 (Фиг. 31В). Обикновено високото съотношение I/D се дължи на 

стерично препятствие за образуването на дифенилалкан като междинен продукт в 

микропорите на зеолита. Наблюдаваното увеличаване на съотношението I/D с времето 

се дължи на образуването на кокс по време на реакцията на диспропорциониране. 

Коксът играе роля на стерично препятствие. Бимолекулни реакции на трансалкилиране 

на алкиларомати, водещо до обемен бифенил и/или заместените с полиметил продукти 

са известни като основната причина за дезактивиране на зеолитните катализатори. 

Именно значително намаление на съотношението на селективностите по I/D е 

регистрирано за третираните проби, сравнени със съответните изходни образци. 

Обяснението за по-ниското съотношение I/D е повишена достъпност до активните 

центрове, осигуряващи възможността за формирането на междинен дифенилалкан, 

през който протича реакция на диспропорциониране. По време на третирането, малки 

части от кристалите се откъсват чрез селективно разтваряне и така се формират големи 

мезопори и макропори, които проникват дълбоко в кристалите. Тези големи пори водят 

до по-лесен достъп на реагентите към активните центрове на зеолита. Трябва да се 

отбележи че увеличаването на активността на AlZSM-5tr е твърде малко. От 

получените резултати за каталитичната активност може да се заключи, че в резултат от 

третирането с флуорид върху изходни ZSM-5 зеолити, получените по-висока площ 

дължаща се на мезопорите и по-висок обем на порите имат малко влияние върху 

каталитичната активност, но съществен ефект върху селективността в реакции на 

трансформация на m-ксилен.  

За да се изясни ролята на образуваните мезопори в каталитичния процес, е 

изследвана още една реакция, а именно диспропорциониране на толуен. Изследвания 

са извършени само с алуминиевите аналози – изходен и третиран AlZSM-5 при 350°С. 

Резултатите са показани в Таблица 7.  

 

Таблица 7. Конверсия на толуен при 350°C върху изходен и третиран AlZSM-5.  

Образец Конверия 

[мол. %] 

Benzene/Xylenes 

мол.съот. 

p-/o-xylene 

мол.съот. 

AlZSM-5 2.82 2.7  1.21  

AlZSM-5tr 7.25 1.7 0.84 

 

Третираният катализатор AlZSM-5 показва значително по-висок каталитична 

активност (7,25 мол. %) от изходната проба (2,82 мол. %). Механизмът на 
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диспропорциониране на ароматните съединения чрез образуване на междинен 

дифенилалкан може да обясни наблюдаваната подобрена активност на третирания 

катализатор. По-високото съотношение p-/o- ксилен и бензен/ксилен, най-вероятно се 

дължи на деалкилиране и на образуване на кокс в тесните зеолитни пори на изходния 

материал AlZSM-5. Третираният материал AlZSM-5 показва значително намаление в 

съотношения р-/о-ксилен и бензен/ксилен (Таблица 7) поради образуването на 

мезопори в ZSM-5-зеолитите, които водят до ограничаване на процеса на 

деалкилиране. Активността и селективността на изследваните материали е резултат от 

концентрацията на киселинни места, тяхната сила и достъпността на реагентите до тях. 
 

Синтез на титаносиликати и каталитични свойства на злато нанесено на 

мезопорести титаносиликати 

Изоморфното заместване на силиций или алуминий от различни други елементи в 

решетката на зеолита е интересно от практическа гледна точка. Индустриални процеси 

за производство на фини химикали изискват използването на нови зеолити с висока 

активност и селективност по отношение на полезни продукти. Изоморфното 

заместване е добре известно явление в минералогията. Чрез такова заместване 

решетъчните атоми се заменят с атоми на други елементи. Заместването не променя 

типа на кристалната зеолитна структура. Заместването осигурява нови материали с 

интересни специфични каталитични и други свойства в много реакции и явления. 

Търсенето на нови многофункционални материали доведе през последните години до 

успешно създаване на редица микропорести и слоести титаносиликати с потенциално 

приложение в катализа, йонообмен, и процеси на разделяне.  

В нашите изследвания сме прилагали стандартна хидротермална техника за синтез 

на титаносиликати, използвайки изходни гелове в системата xNa2O–yTiO2–10SiO2–

675H2O, където X е между 4 и 35, а Y е между 0.5 и 5. Синтезите са проведени без 

използване на органични вещества за структуроопределящи агенти. Така успяхме да 

синтезираме 7 титаносиликатни чисти фази, а именно: 

- микропорестите материали ETS-4 и GTS-1 и ситинакит 

- слоестите фази АМ-1, известен още като JDF-L1 и АМ-4. 

- две плътни фази – минералите паранатисит и натисит. 

С помощта на инфрачервена и раманова спектроскопия са изследвани прахови 

прекурсори и са доказани крайните продукти. Механизмът на формиране на фазите е 

изследван и с твърдотелен 29Si ЯМР. Установено е, че в изследваната система, без 

използване на органичен темплейт, съотношението Na2O/TiO2 в изходния гел играе 

ключова роля в синтеза на титаносиликати. Това съотношение влияе върху подреждане 

на клъстерите, които са предшественици в първоначалната смес, преди 

хидротермалната обработка и впоследствие, относно типа на топологията на 

получените продукти. Спектроскопските данни разкриват, че за гелове с по-ниско 

съотношение Na2O/TiO2 предшествениците притежават по-ниска степен на 

полимеризация на SiO4 групите (фрагментите) от този на първите кристални продукти. 

Това означава, че хидротермалната обработка предизвиква хомокондензация на SiO4 

групите. Обратно, за гелове с по-високо съотношение Na2O/TiO2 хидротермалната 

обработка засилва фрагментацията на Si-O системата в крайния продукт в сравнение с 

аморфните предшественици. В рамките на изследвания диапазон на съотношението 

Na2O/TiO2 от синтезната смес, фрагменти с пет координиран титан се получават при 

най-ниската (3.7) и най-високата (9) стойности на съотношението, докато шест-

координираният Ti4+ преобладава в конструкции, приготвени при средни стойности на 

съотношението. Слоести и микропорестите титаносиликати кристализират като чисти 



32 

 

фази при по-ниски съотношения Na2O/TiO2, докато плътните титаносиликати се 

образуват при по-висока алкалност. Тези изследвания дават възможност чрез 

вариациите в съотношението Na2O/TiO2 в изходния гел да се постига прецизна 

настройка и контрол при приготвянето на титаносиликатни фази със съобразена 

пореста система и функционалност. 

 Чрез използване на друг изходен гел, съдържащ смес от натриев и калиев 

хидроксид, а не само натриев хидроксид, се получават още две микропорести фази, а 

именно STS известна още като АМ-2 и ETS-10.  

За увеличаване на структурното разнообразие на синтетичните титаносиликати с 

полезни свойства е необходимо да се варира химията на прекурсорите, т.е. избор на 

подходящи източници за решетъчни и извънрешетъчни катиони, минерализатори и 

съразтворители, както и да се извършва синтез в меки условия относно pH и 

температурата, при която се провежда синтеза. 

В областта на катализа титаносиликатите заемат особено място. Интересът към тези 

материали е свързан с тяхната забележителна каталитична активност при селективно 

окисляване на органични съединения с водороден прекис при меки условия. 

Титаносиликатите съчетават предимствата на високата координационна способност на 

Ti (IV) йони с хидрофобност на силикатната решетка, пространствена селективност и 

специфична локална геометрия от активните центрове в структурата на молекулните 

сита. Разпределението на активните титанови центрове също е важно за каталитичната 

активност на тези материали. За пръв път титаносиликат с микропореста структура е 

синтезиран през 1986 г. и е наречен TS-1. Той е с MFI структура. По-късно, с оглед на 

осигуряване на по-голямо пространство за извършване на реакции и за по-добър 

достъп до активните места, приложение намират и мезопорести титаносиликати. 

Сред тях e титан-съдържащ MCM-41, наречен така на фирмата - Mobil Crystalline 

Materials, където е синтезиран за първи път. Структурата му се състои от правилна, 

шестоъгълна редица от еднородни пори и всяка пора, заобиколена от шест съседи. 

Изоморфно заместване на Si с Ti става чрез извършване на синтеза в присъствието на 

титанови съединения. Ti – MCM-41 е тестван също за окисляване на въглеводороди в 

течна фаза, като се използва H2O2 или органични хидропероксиди като оксиданти.  

Ние сме изследвали каталитичната активност на злато нанесено на титан-съдържащ 

MCM-41 в селективното окисление на въглеводороди в присъствие на кислород и 

водород.  

Златото дълго време се счита за каталитично неактивно и привлича малко внимание 

при развитието на хетерогенния катализ. Основната причина е, че златните 

катализатори са силно чувствителни към методите на получаване. Обикновено е 

невъзможно да се получат активни златни катализатори с класическите методи на 

импрегниране. Когато обаче златото се диспергира като фини частици върху подходящ 

носител чрез съутаяване (copresipitation) или чрез утаяване върху носителя (deposition-

presipitation) е установено, че нанесеното злато показва изключително висока 

каталитична активност за такива реакции като: окисление на въглероден оксид, 

хидрогениране на СО и СО2, изгаряне на въглеводороди, редукция на NO до N2 и 

конверсия на въглероден оксид с водна пара. При това реакциите често се извършват 

при ниска температура.  

В Таблица 8 са посочени количеството злато (в тегловни проценти към носителя) в 

изходните разтвори за нанасяне чрез утаяване и действителните количества злато, 

нанесено на носителя в катализаторите, които сме синтезирали. По-високото 

съдържание на титан в носителя води до по-големи количества действително нанесено 

злато (виж проби 1, 2B и 3C), което показва, че златото се нанася около титанови 

центрове в Ti– MCM-41. Върху чист силициев МСМ-41 не може да се нанесе злато по 
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този метод. Използва се отлагане чрез нанасяне от газова фаза (chemical vapour 

deposition - CVD). 

 

Таблица 8. Количество титан и злато в изследваните катализатори. 

  Злато в тегловни %  

No Ti/Si молно съотношение в разтвор нанесено 

1 2/100 8 1.10 

2A 2.8/100 4 0.92 

2B  8 1.20 

2C  12 1.70 

3A 4.8/100 2 0.61 

3B  4 1.81 

3C  8 2.60 

 

На фигура 32 са показани ТЕМ изображения на най-активния катализатор от 

изследваната серия 2B– злато нанесено на Ti-MCM-41 преди и след реакция на 

окисление на пропилен. Фигура 32а показва, че преди реакцията златните частички са 

равномерно диспергирани върху повърхността на носителя и от разпределението на 

частиците по размер се вижда, че те са със сравнително тясно разпределение и със 

среден размер около 2 нм. На Фигура 32b се вижда, че малка част от златните частички 

са уедрени, т.е. те коагулират по време на реакцията. Най-вероятно, тези частици, 

които са извън порите разположени на повърхността на носителя, лесно се уедряват по 

време на реакцията, докато другите, разположени във вътрешността на порите са 

предпазени от този процес. Така голяма част от златните частици остават със същите 

размери и след реакцията. 

 

 

Фигура 32. ТЕМ изображения на а) злато, нанесено на Ti-MCM-41 преди реакция (ляво изображение) 

и b) злато, нанесено на Ti-MCM-41 след реакция на окисление на пропилен (дясно изображение) 
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На фигура 33 са показани резултатите от окисление на пропилен до пропиленов 

оксид, на пропан до ацетон и на изобутан до t-бутанол. 

 

Фигура 33. Добив на продукти при окислението на пропилен, пропан и изобутан при 100˚С върху 

Au/Ti-MCM-41 в присъствие на кислород и водород.  

 

Продуктите на частично окисление, пропиленов оксид от пропилен, ацетон от пропан и 

t-бутанол от изобутан, са получени със селективност от 95, 48 и 85 % при конверсии на 

въглеводороди от 1.8, 0.3 и 2.2%, съответно . Тези продукти са същите като тези, 

получени с катализатори Au/TiO2. Катализатор със същото количество на злато върху 

чист силициев MCM-41, приготвен чрез CVD, e неактивен. Пробата Ti-MCM-41 

(2.8/100) без нанесено злато също е неактивна при тези реакционни условия. Това 

означава, че и двата компонента, златото и титанът, са необходими за селективното 

окисление на алифатни въглеводороди. Процесът на селективно окисление на 

въглеводороди с използване на злато върху мезопорест титаносиликат като 

катализатор е патентован с японски и американски патенти. 

На фигура 34 е изобразен времевия ход на конверсията на пропилен и 

селективността към пропиленов оксид (а) и разхода на водород (б) при 100˚С върху 

Au/Ti-MCM-41. Вижда се, че при окисляването на пропилена над катализатора, 

относително дълъг индукционен период от около 1,5 часа се наблюдава при конверсия 

на пропилен при 100˚С, докато селективността към пропиленовия оксид и конверсията 

на водород достигат стабилно състояние много по-рано. Индукционният период става 

по-дълъг при 50˚С. Консумацията на водород е приблизително двойно по-голяма от 

тази на Au/TiO2/SiO2 за подобна конверсия на пропилен, което предполага, че 

селективните окисляващи интермедиати, образувани от реакцията на кислорода с 

водорода, могат да имат по-малък шанс за реакция с пропилен. Тъй като Ti атоми са 

изолирани един от друг в Ti – MCM-41, дългият индукционен период може да се 

разглежда като период, необходим за натрупване на образуваните селективни 

окисляващи агенти, вероятно H2O2, на повърхността на Ti – MCM-41 и в газовата фаза. 

Друга вероятност е, че пропиленовия оксид, образуван първо, остава на повърхността 

на носителя Ti-MCM-41 до насищане и след това има тенденция да се десорбира от 

повърхността.  

Фигура 35 показва добива на пропиленов оксид при използване на катализатор 

Au/TiO2/SiO2 като функция от времето. Каталитичната активност на този катализатор 

монотонно намалява с времето. По време на окислението на пропилена непрекъснато 

се образува вода и кислородните междинни продукти могат да блокират активните 

места и да потиснат адсорбцията на въглеводорода на повърхността на катализатора. 
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Фигура 34. Конверсия на пропилен и селективност към пропиленов оксид (а) и разход на водород (б) 

при 100˚С върху Au/Ti-MCM-41 
 

От друга страна, MCM материалите имат хидрофобна природа и Ti – MCM-41 

предпочитано адсорбира олефинови молекули, които са по-малко полярни. Това може 

да потисне конкурентната адсорбция на вода и вероятно да избегне натрупването на 

кислородни междинни продукти, което води до по-стабилна каталитична активност. 

 

Фигура 35. Конверсия на пропилен и селективност към пропиленов оксид (а) и разход 

на водород (б) при 100˚С върху Au/TiO2/SiO2 

 

Базирайки се на получените резултати е предположена следната реакционна схема: 

Въглеводородът покрива частично повърхността на златните частици, върху които H2 

реагира с O2, образувайки H2O2 и H2O. Образуваният H2O2 се свързва в местата на 

свободния титан на повърхността на Ti – MCM-41 и там се трансформира в 

хидропероксо частици. Въглеводородът, адсорбиран на повърхността на Ti – MCM-41, 

реагира с тези хидропероксо частици, за да даде продукта на окисление. 
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Синтез и каталитични свойства на материали модифицирани с цирконий 

 

С цел оптимизиране на условията на синтез на цирконосиликатите ние проведохме 

изследвания в системата Na2O-ZrO2-SiO2-H2O, с оглед на получаване на чисти 

кристални продукти за относително кратък период (1-5 дни) при 180-200˚С без 

използване на органични реагенти по време на синтеза. Така проведените синтези 

водят до получаването на три напълно нови натриеви цирконосиликатни фази: 

- Na2Zr7Si2.5O20.3H2O – фаза със слоеста структура; 
- Na4Zr2Si5O16.2H2O – микропореста фаза; 
- Na8Zr3Si6O22 – фаза с плътна структура. 

В хода на оптимизирането на реакционните условия е установено, че натриевите 

цирконосиликати с полезни свойства могат да бъдат получени в слабоалкална среда 

чрез фино регулиране на молните отношения в изходния гел. Синтези, проведени в 

силноалкална или кисела среда водят до образуване на фази с плътни структури. 

За пръв път е синтезиран кенияит (слоест силикатен минерал, кръстен на държавата 

Кения) NaSi11O20.5(OH)4.3H2O в реакционна среда съдържаща цирконий. Чисти 

кристални образци са получени при 200˚С от гел с моларен състав 1.2Na2O-0.3ZrO2-

10SiO2-200H2O и синтезно време 72-96 часа. Кенияит с ниска степен на кристализация 

се образува още на втория ден от началото на синтеза. След четвъртия ден се 

наблюдава превръщането му в кварц, но следи от кенияит се регистрират до 10-ия ден. 

При същите условия без използване на ZrCl4  този слоест натриев силикат се образува 

за по-малко от 24 часа, но почти веднага започва превръщането му в кварц, като 

последният е единствен краен продукт след 48 часа. Това е и причината да разгледаме 

свойствата на този силикат в тази глава, въпреки че цирконий не влиза в състава на 

слоестия силикат кенияит. 

Базирайки се на високата термична стабилност, слоестата структура и висока 

специфична повърхност, ние използвахме кенияита за носител, върху който нанесохме 

кобалт и платина и така приготвените катализатори тествахме в реакции на пълно 

окисление на летливи органични вещества. Като моделни съединения са използвани n-

хексан и бензен. 

Създаване на каталитична система за пълно окисление на въглеводороди е важен 

екологичен проблем. Летливите органични съединения (ЛОС) имат голям принос за 

замърсяването на въздуха. Каталитичното окисление е един от важните процеси за 

елиминиране на ЛОС, тъй като каталитичното изгаряне се извършва при температури, 

много по-ниски от тези, необходими за термично изгаряне. Добре известно е, че 

катализатори за пълно окисляване на ЛОС могат да бъдат класифицирани в три 

категории: (1) нанесени благородни метали; (2) метални оксиди или нанесени метални 

оксиди; (3) смеси от благороден метал и метални оксиди. По-голямата част от 

търговските катализатори за окисление на ЛОС принадлежат към първата категория, 

тъй като реакцията може да започне при температура, ниска колкото стайната 

температура, но цената им е висока. Преходните метални оксиди са по-малко 

ефективни, но по-устойчиви при високи температури. 

В нашите изследвания са използвани два метода за нанасяне на кобалт върху 

кенияита. Така се получат катализатори с различен размер на частиците и е проследено 

влиянието на дисперсията на кобалтовия оксид в реакцията на пълно окисление на 

бензен и н-хексан. Хексанът е избран, защото е компонент на много продукти, 

свързани с индустрията. В атмосферата участва в радикална реакция с OH •, като се 

получават 2-хексанон, 2- и 3-хексил нитрат и 5-хидрокси-2-пентанон, всички те 
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съществуват във фотохимичния смог. Бензенът е избран, тъй като е силно токсичен 

замърсител, труден за окисляване. 

 

Фигура 36. Прахови рентгенови дифрактограми на а) синтезиран кенияит; b) Co+Pt/кенияит-амонячен 

метод; c) Co+Pt/кенияит-импрегниране 

 

 На фигура 36 са показани праховите рентгенови дифрактограми на 

синтезирания кенияит и на двукомпонентните катализатори. Първоначалната 

идентификация на кенияит се извършва въз основа на праховата рентгенова 

дифрактограма (Фиг. 36, крива а), използвайки дифракционния файл (PDF) на 

Международния център за дифракционни данни (ICDD). Криви b и c са рентгеновите 

дифрактограми на нанесен с Co3O4 кенияит, приготвен съответно по амонячен и 

импрегниращ методи. Сигналите, обозначени със звездички, са характерни за Co3O4. 

Извършените изчисления показват, че за образец с нанесен Co3O4 по амонячен метод, 

средния размер на частиците на металния оксид е около 5 nm. Размер на частиците от 

22 nm е регистриран върху пробите, приготвени чрез импрегниране. Процедурата на 

калциниране след отлагане на метален оксид води до очевидно понижаване на степента 

на кристалност на изследвания материал, изразяващо се в разширяване на някои 

сигнали за кенияит, намаляване на интензивността или изчезване на други сигнали 

върху криви b и c. Допълнителен пик, обозначен с M, може да се види на криви b и c. 

Той има d стойност около 1,52 nm, което съответства на това на основния сигнал за 

магадиит (PDF 42-1350). Появата му се приписва на индуцирана от температурата 

структурна трансформация на изходния материал. Освобождаването на вода при 

нагряване води до изместване на сигналите за кенияит към по-ниски d стойности. 
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Фигура 37. СЕМ изображение на синтезиран кинеяит. 

На фигура 37 е показано СЕМ изображение на кенияит, което разкрива подобна на 

розетка кристална агрегатна морфология на синтезирания силикалит кенияит. Вижда 

се, че дебелината на листовете от които се състои розетката е по-малка от 1 mm и това 

значително допринася за разширяване на сигналите в рентгеновите дифрактограми и 

намаляване на интензивността на някои от тях. 

 

 

Фигура 38. TG-DTA криви на а) синтезирания кинеяит; b) на протонната форма на кенияит. 

 

Данните от термогравиметричния анализ свидетелстват за двустепенно освобождаване 

на вода при 89˚С (362 К) (физисорбция) и при 189˚С (462 К) (структурно свързана H2O) 

за синтезирания кенияит (фиг. 38а). Екзотермичният ефект при 827˚С (1100 К) трябва 

да бъде свързан с фазовия преход, който маркира горна граница на стабилност за този 
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материал. DTA кривата на протонната форма на кенияит (фиг. 38b) също показва 

двустепенно освобождаване на вода, но вторият етап при 562˚С (835 К) е по-ясно 

изразен. В допълнение, преминаването му към по-висока температура може да бъде 

показателно за структурни пренареждания и укрепване на връзката в междуслойното 

разстояние поради нейното свиване (Фиг. 36, криви b и c). Това може да е причината за 

по-високата термична стабилност на протонната форма, както се вижда от липсата на 

екзотермичен ефект в изследвания температурен диапазон.  

Елементният анализ на изследвания образец Co/Ken-I и Co + Pt/Ken-I показва 

съдържание на кобалт 11,77 тегл.% (за монометални и биметални проби) и 0,12 тегл.% 

платина. Катализаторът, приготвен по амонячен метод, съдържа 7,59 тегл.% кобалт 

(както за Co/Ken-AM, така и за Co + Pt/Ken-AM) и 0,06 тегл.% платина. Количеството 

платина в катализаторите Pt/Ken-I също е 0,06 тегл.%. Повърхността на синтезирания 

кенияит е 150 m2/g, докато повърхността на пробите след отлагане на кобалт по 

амонячен метод е 140 m2/g, а за пробите, приготвени чрез импрегниране, е 110 m2/g. 

 

Фигура 39. ТПР профили на (a) Co/Keн-Импрегниране; (b) Co + Pt/Keн-Импрегниране. 

 

Фигура 40. ТПР профили на (a) Co/Keн-Амонячен; (b) Co + Pt/Keн-Амонячен 

 

На фигури 39 и 40 са представени профилите на термо-програмирана редукция (ТПР) 

на калцинирани при 773 K Co и Co–Pt проби, подготвени чрез импрегниране и чрез 

използване на амонячния метод, съответно. Редукционните профили на Co-образците, 

приготвени по двата метода, се вписват добре в редукционния интервал на частиците 

Co3O4. Двата пика на редукция в температурния интервал 500–700 K могат да бъдат 
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приписани на двустъпковата редукция на Co3O4 (Co3O4 CoO Co). Пиковете за 

Co/Ken-AM (Фиг. 40а) се появяват при по-ниски температури в сравнение с тези на 

импрегнираните образци (фиг. 39а). Това може да се обясни с ефекта на размера на 

частиците - колкото по-малък е размерът на частиците, толкова по-ниска е 

регистрираната температура на редукция. Както е показано по-горе, средния диаметър 

на частиците на Co3O4, изчислен от праховите рентгенови дифрактограми за образците, 

приготвени по амонячен метод, е около четири пъти по-малък от този в 

импрегнираните катализатори. По-ниската температура на редукция на фино 

диспергирания кобалтов оксид в Co/Ken-AM, предполага слабото му взаимодействие с 

носителя. При използване на амонячния метод за нанасяне на кобалт върху SiO2 се 

наблюдава силно взаимодействие между металния оксид и носителя, поради 

образуването на кобалтосиликати, като последният е трудно да се редуцира. 

Резултатите, получени в настоящото изследване, предполагат, че кенияитът е 

подходящ материал за приготвяне на фино диспергирани и лесно редуцируеми 

катализатори, с нанесен кобалтов оксид. 

Два широки пика могат да се видят в TПР профилите на пробите, съдържащи 

платина (фиг. 39b и 40b). Рамото при 400 K и пикът при 429 K може да се припише на 

стъпковото редуциране на частиците Co3O4 в непосредствена близост до Pt. Вторият 

може да се обясни с редукция на Co3O4, разположен отделно от платиновите активни 

центрове. Пиковете за Co + Pt/Ken-AM се появяват при по-високи температури в 

сравнение с тези за Co + Pt/Ken-I. Както е известно, благородните метали, използвани 

като промотори, се редуцират при по-ниска температура, отколкото е кобалтовият 

оксид, и катализират редукцията на оксидната фаза чрез преливане на водород от 

металната повърхност. По-слабият ефект върху редукцията на кобалт в образеца, 

приготвен по амонячен метод, е много вероятно резултат от по-ниското съдържание на 

платина. Трябва да се отбележи, че отделен пик, отговарящ само на редукцията на Pt 

оксид, не е наблюдаван в нашите експерименти. Това се дължи на ниското съдържание 

на Pt и високото съотношение Co/Pt в изследваните катализатори, което води до много 

малка консумация на водород от платина в сравнение с тази за редукция на кобалтов 

оксид. 

Въз основа на резултатите, дадени по-горе, може да се заключи, че фино 

диспергираните частици Co3O4 се образуват върху носителя кенияит по амонячния 

метод. Отлагането на кобалт чрез импрегниране води до образуването на относително 

големи частици Co3O4. Добавянето на Pt насърчава намаляването на частиците Co3O4 

във всички случаи и процесът зависи от съдържанието на благородни метали. 

Каталитичната активност на изследваните образци е изпитана в реакции на 

окисление на н-хексан и бензен. Конверсията на бензен и н-хексан върху катализатори, 

приготвени по двата метода в зависимост от температурата е показана на фиг. 41. H2O 

и CO2 са единствените реакционни продукти при използване на тези катализатори.  

Образците се сравняват при температура за 95% конверсия на въглеводородите или 

при тази за максимална конверсия, в случай че тази стойност не е достигната. 

Установява се следният ред на активност в реакцията на пълно окисление на бензола: 

Pt/Ken (640 K) = Co + Pt/Ken-AM (640 K) > Co/Ken-AM (700 K) > Co + Pt/Ken –Аm 

(705 K, 90%) > Co/Ken-I (723 K, 76%). Стойностите в скоби за последните две проби 

показват максималната конверсия, достигната в изследвания температурен интервал 

298–723 К. Редът на активност при пълното окисление на хексан е както следва: 

Co/Ken-AM (633 K) > Co + Pt/Ken-AM (723 K) > Co + Pt/Ken-I (723 K, 93%) > Co/Ken-I 

> (723 K, 89%)> Pt/Ken (703 K, 83%). 95% превръщане не е постигнато с проби, 

приготвени чрез импрегниране. Въпреки по-ниската концентрация на кобалт, 
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монометалният Co/Ken-AM е по-активен от катализаторите, приготвени чрез 

импрегниране и в двете реакции. Тази проба демонстрира най-висока активност в 

случай на дълбоко окисляване на хексан. Добре известно е, че преходните метални 

оксиди работят в пълно окисление на въглеводороди чрез редокс тип механизъм, 

съгласно който металните оксиди се регенерират от газообразната фаза, съдържаща 

кислород. Разликата между поведението на катализаторите Co/Ken-I и Co/Ken-AM 

може да бъде свързана с редуцируемостта на кобалтовия оксид, както се наблюдава в 

ТПР профилите (Фиг. 39а и 40а). Нанасянето на кобалт чрез импрегниране води до 

образуването на големи кристали Co3O4, които се намаляват при по-високи 

температури. Нанасянето на Co по амонячен метод води до образуването на фино 

диспергирани частици Co3O4, взаимодействащи слабо с носителя. По този начин 

активността на кобалтовия оксид корелира с неговата редуцируемост и зависи от 

метода за подготовка на пробата. 

 

Фигура 41. Температурна зависимост на конверсията в реакция на пълно окисление на а) бензен; b) н-

хексан. 
 

Добавянето на платина към кобалтовите катализатори подобрява тяхната активност в 

реакцията на пълно окисление на бензен. Този резултат може да се обясни със 

синергичния ефект на видовете кобалтов оксид и платина. Ефектът е по-голям за Co + 

Pt/Ken-I, което може да се обясни отчасти с по-високото съдържание на Pt. Друг 

фактор е по-ниската степен на взаимодействие между кобалтовия оксид и платината в 

резултат на процесите на импрегниране и последващо калциниране. Това позволява 

формирането на по-достъпни Pt0 центрове върху носителя. Очевидно методът на 

приготвяне влияе върху степента на взаимодействие между кобалта и платината в 

биметалните катализатори. По-малко изразения промотиращ ефект на платината върху 

каталитичната активност на биметалния Co + Pt/Ken-AM в реакцията на пълно 

окисление на бензен може да се отдаде на по-ниската концентрация на платина в тази 

проба и на силното взаимодействие между Co оксид и Pt по време на приготвяне на 

катализатора. В случай на отлагане на кобалта по амонячен метод, платината се нанася 
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върху не калциниран образец. Много вероятно, последващото калциниране да води до 

силно взаимодействие между Co3O4 и Pt, намалена редуцируемост на платината и по 

този начин до по-слаб промотиращ ефект. Монометалният платинен образец е най-

активен в окисляването на бензена. Въпреки това, в случай на окисляване на хексан, 

той е най-малко активен. Едно от възможните обяснения за реда на въглеводородната 

активност върху пробата Pt/Ken-I може да бъде разликата в енергията на активиране 

между окислението на бензен и хексан върху Pt катализатори.  

При пълно окисление на хексан най-активна е фино диспергираната монометална 

проба от кобалт (Co/Ken-AM). Добавянето на Pt към Co/Ken-AM води до намаляване 

на каталитичната активност (Фиг. 41b), вероятно в резултат на модификация на 

кобалтов оксид (силно взаимодействие с Pt, както е показано по-горе). Както може да 

се види от фиг. 41b, активността на Co + Pt/Ken-I е по-висока от тази на монометалната 

при 50% конверсия. При по-високи температури на реакцията двете проби притежават 

сравнима активност. Разликата в каталитичното поведение на Co + Pt/Ken-I и Co + 

Pt/Ken-AM, очевидно може да се обясни с по-ниско взаимодействие между Co3O4 и 

платината по време на синтеза на катализатора. В реакцията на окисление на n-хексан 

най-активната фаза е кобалтовият оксид и смесването с благородния метал води до 

неговата модификация и намаляване на активността.  

Съвместно с колеги от Украинската академия на науките синтезирахме и 

изследвахме свойствата на мезопорест сулфатиран циркониев диоксид. Серия от 

сулфатирани образци се приготви и като сулфатиращ агент се използва сярна киселина 

или амониев сулфат. Образците са изследвани с помощта на прахова рентгенова 

дифрактометрия, термогравиметричен анализ, инфрачервена спектроскопия, азотна 

адсорбция-десорбция, потенциометрично титруване. Сулфатираните образци имат 

суперкиселинни Брьонстедови активни центрове. Синтезираните образци са ефективни 

катализатори за крекинг на кумен. Тези катализатори са ефективни в изомеризацията 

на н-алкани и могат да се използват за добив на високооктаново гориво. Циркониеви 

оксиди и/или циркониево модифицирани порести материали, се използват в много 

реакции, за които е нужно присъствие на силно кисел катализатор. Други такива 

примери са естерификацията на левулинова киселина, естерификацията на глицерол и 

др. 

 

Зеолити синтезирани от въглищна пепел 
 

Извършени са изследвания за синтез на зеолит Х от въглищна пепел. Зеолит Linde 

Type X (LTX) e синтетичен аналог на естествено срещащия се зеолит Faujasite. Зеолит 

X е много атрактивен зеолит за технологични и екологични приложения. Той се 

използва за пречистване и адсорбция на газове и органични компоненти. 

Провеждайки поредица от експерименти са установени оптималните условия за 

стапяне на въглищната пепел с натриевата основа при които условия се достига 

максимално конвертиране в зеолит. Съотношението натриева основа/пепел под 2 води 

до нереагирала въглищна пепел и до получаване на смесена зеолитна структура или 

ниска степен на зеолитизация в зависимост от продължителността на хидротермалния 

синтез. Най - добри резултати чрез двуетапен хидротермален синтез се постига при 

съотношение натриев хидроксид / въглищна пепел 2, температура на стапяне 550°С и 

хидротермален синтез за 2 часа при 90˚С. Тези условия на синтез са използвани за да се 

получи изследваният зеолит FA-X (Със FA бележим въглищната пепел, от fly ash). По-

нататъшно увеличаване на съотношението NaOH/FA до 2,4 води до незначителен 

растеж. На фигура 42 са представени праховите рентгенови дифрактограми на 
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референтна проба зеолит X, синтезиран от чисти химикали и пробата FA-X, получена 

от въглищна пепел.  

 

Фигура 42. Рентгенова дифрактограма на зеолит Х синтезиран от 1) конвенционални чисти химикали; 

2) въглищна пепел. 

 
Процесът на зеолитизация на пепелта от въглища може да бъде разделен на три 

етапа, а именно: (1) разтваряне на йони Si4+ и Al3+ - от първоначалните алумосиликати 

в алкален разтвор; (2) кондензация на алумосиликатен хидрогел; (3) кристализация на 

зеолитна фаза от алумосиликатен гел. Йоните OH - допринасят за етапа на разтваряне, 

докато Na + -йоните играят определена роля в процеса на кристализация на зеолитa. 

Натриевите йони са стабилизатори на зеолитната структура, тъй като компенсират 

отрицателните заряди на алуминиевите тетраедри. Предварително може да се очаква, 

че катионите от суровата пепел също участват като компенсатори на заряда в 

зеолитите, запазвайки неутралността на цялостната решетка. Следователно FA 

зеолитите не могат да бъдат получени само в определена йонна форма, съответстваща 

на алкалния активатор, поради наличието на съпътстващи йони от първоначалния 

състав. 

Основният показател за качеството на зеолит, синтезиран от въглищна пепел  е 

степента на превръщане на пепелта в зеолитния материал, наричан още с термина 

„чистота на зеолита“ или степен на кристалност (в случая, когато се използва 

рентгенов анализ) . Добивът на зеолит X, синтезиран от алумосиликатната част на 

суровата въглищна пепел, е оценен на порядъка на 60% чрез сравняване на сумата на 

относителните интензитети на избрани пикове за зеолит Х със сумата на 

относителните интензитети на същия пикове за чистия Na-X зеолит, съгласно 

формулата: 

Х=
 

100,
1

I

I

322refXi,

expXi,

OAlSiO 


 %, 

където: X е добивът на зеолит X от алумосиликатната маса на суровата въглищна 

пепел (в %);  expXi,I и  refXi,I  са сумата от интензитетите на фазови сигнали от 

експерименталните дифрактограми на зеолит X, синтезиран от въглищна пепел и от 

чисти химикали, съответно (в абс. единици); SiO2 и Al2O3 е съдържанието на 

съответните компоненти в състава на въглищната пепел (в тегловни %). 

Фигура 43 представя SEM изображения на референтна проба (а) и FA зеолит (b). 

Референтният зеолит Na-X има частици в микрометър, докато наноразмерните 
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кристалити са преобладаващи в зеолита FA-X. Както може да се види на фигурата, 

крайният продукт се състои от октаедрични кристали. Зеолит X кристализира в 

типичната си октаедрична форма и е член на групата на фужазитите от зеолити. 

Неговата структурна решетка включва 4- и 8-членни пръстени. 

 

Фигура 43. СЕМ изображение на зеолит Х синтезиран от чисти химикали (ляво) и въглищна пепел 

(дясно). 

 

 

Фигура 44. ТГ-ДТА криви на референтен образец (непрекъсната линия) и на зеолит Х, синтезиран от 

въглищна пепел (прекъсната линия) 
 

На фигура 44 са представени TG-DTG кривите, както на еталонната проба зеолит X, 

така и на X, синтезиран от въглищна пепел. Кривите са типични за зеолитите, тъй като 

установените загуби на маса се дължат на дехидратацията на двете проби. Процесът на 

загуба на маса се инициира при 30˚C и почти завършва при 350˚C. Пиковете при 

диференциалните термогравиметрични криви се наблюдават при 92˚C (рамо) и при 

151˚C за референтната проба, докато за пробата от въглищна пепел, пиковете се 

изместват към по-ниски температури. Нискотемпературният пик съответства на 

дехидратация на физически адсорбирана вода на повърхността на зеолитите, а вторият 

пик е характерен за десорбция на вода от порите на зеолитите. Пиковете за 

референтната проба се намират при по-висока температура поради по-високата степен 
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на кристалност и по-високата адсорбционна способност. Съдържанието на вода в 

референтната проба е 24,0 тегловни % , отделени до 350˚C, докато за пробата зеолит X 

от въглищна пепел е 13,9 тегловни % при същата температура на дехидратация. Като 

се вземат предвид тези резултати за загуба на маса по време на дехидратация на 

пробите, е определен термогравиметричен коефициент на конверсия на пепел в зеолит. 

Моделът се основава на факта, че загубата на маса по време на дехидратация на 

зеолитите е характерна за специфичен тип зеолит и съответното съдържание на вода в 

зеолит в пробата от зеолит показва тяхната степен на кристалност. 

Термогравиметричният фактор е 58%, което е в добро съответствие с фактора, 

изчислен чрез рентгенов анализ. 

С помощта на термогравиметричен анализ е направена оценка на адсорбционния 

капацитет на зеолит Х, синтезиран от въглищна пепел по отношение на въглероден 

диоксид. За целта на изследването са използвани референтна проба, обоначена като 

NaХ и проба зеолит Х, синтезиран от въглищна пепел, означена като FAX. ТГ-ДТА 

профилите на адсорбцията на CO2 върху проби NaX и FAX са представени на фиг. 45.  

Адсорбцията на въглероден диоксид e изследвана следвайки следната процедура:  

1) Пробите от зеолит се нагрява се от стайна температура до 320˚C в поток от Ar 

(със скорост на потока 30 мл за мин.) при скорост на нагряване 5˚C за мин.; 

(2) след това системата се охлажда до стайна температура и се стабилизира в 

атмосфера на Ar (30 мл за мин. поток) за 15 минути;  

(3) при стайна температура се извършва адсорбцията на CO2 изотермично със 

скорост на потока от CO2 - 30 мл за мин. 

Термогравиметричните криви показват нарастване на масата по време на 

адсорбцията на въглероден диоксид. За референтния образец NaX, се вижда, че 

адсорбцията се провежда главно през първите 20 минути с екзотермичен ефект върху 

ДТА кривата (фиг. 45а). След това масата леко се увеличава и достига стабилно 

състояние след 70 мин. Нарастване на масата, което се дължи на адсорбцията на CO2 

възлиза на 15,5 тегловни % и изчисления сорбционен капацитет е около 200 мг на 1 

грам зеолит. Профилът на ТГ-ДТА кривите за адсорбцията на CO2 върху FAХ зеолит 

(фиг. 45b) е същият като този на референтния образец. В този случай нарастване на 

масата дължаща се на адсорбцията възлиза на 5,0 тегловни %. Основната част от 

сорбцията се случва през първите 10 минути и пикът в DTA кривата е по-рязък от тази 

на референтната проба. Измереният адсорбционен капацитетът на FAХ към CO2 е 60 

мг на грам зеолит и тази стойност е сравнима със стойностите на адсорбционната 

способност на зеолити, получени от летяща пепел и импрегнирани с органичен амин 

зеолити. Трябва да се отбележи че, това количество CO2 е значително за зеолит, 

синтезиран от въглищна пепел и може да осигури решение за намаляване на емисиите 

CO2 от топлинните електроцентрали. 

 
Фигура 45. Адсорбция на СО2 при 22˚С върху референтния образец (а) и върху зеолит, синтезиран от 

въглищна пепел (b) 1- ТГ кривите; 2- ДТА кривите 
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С помощта на енергодисперсионен рентгенов анализ (EDX) е изучен елементния 

състав на FAХ зеолит и е установено, че се състои от 17,21 тегловни % Na2O, 35,55 % 

SiO2, 22,11 Al2O3 и други компоненти, които идват от въглищната пепел, като 16,01 

тегловни % Fe2O3, 7,39 % CaO и 1,73 % MgO, което съответства на дефицит на Na2O и 

излишък в SiO2 спрямо Al2O3, в сравнение с референтния NaX зеолит. Известно е, че 

съдържанието на натрий оказва влияние върху усвояването на адсорбирания CO2 при 

еквивалентни налягания, тъй като натриевият катион притежава по-високо 

електрическо поле от водородния протон например. Освен това CO2 има голяма 

поляризуемост и електрически квадруполен момент. Следователно молекулата на CO2 

е по-склонна да осъществява йон-квадруполни взаимодействия с натриеви катиони, 

разположени в извънрешетъчното пространство, и по този начин, колкото по-високо е 

съдържанието на натриеви катиони, толкова по-висок е сорбционния капацитетът по 

отношение на CO2. Обратно, колкото по-ниско е съдържанието на натриевите катиони, 

толкова е по-нисък капацитета по отношение на CO2, какъвто е случаят на FAX 

образеца. Двата параметъра, по-ниско ниво на кристалност и по-ниското съдържание 

на натриеви катиони води до по-нисък CO2 капацитет на образеца FAX. Наличието на 

карбонат в състава на този материал също води до по-ниския сорбционен капацитет по 

отношение на CO2. 

Зеолитите, които са синтезирани от въглищна пепел могат да се използват като 

катализатори в ред други реакции, които са важни за опазване на околната среда. Сред 

тях са пълното окисление на летливи органични съединения (ЛОС) и окисление на 

въглероден оксид. Получили сме резултати, които са обещаващи и могат да бъдат 

основа за намиране и използване на по-евтина алтернатива на зеолит Х като носител за 

активни катализатори в реакциите на окисление на въглероден оксид и въглеводороди. 

 

Синтез и свойства на хибридни зеолит-полимерни материали 

Биосъвместими зеолит-полимер композитни филми с антимикробни свойства 

 

Предвид добрата биосъвместимост и нетоксичност на ПEEK и отличните 

характеристики на частиците сребърен зеолит, ние приготвихме композитни филми на 

базата на тези два компонента и изследвахме тяхната цитотоксичност и антимикробни 

свойства, като за целта използвахме зеолит тип LTL. 

Антибактериалната активност на получените филми е тествана ‘‘in vitro’’ и е 

извършена върху стандартизирани щамове ATCC (American Type Culture Collection) 

Gram положителните Staphylococcus aureus 25923 ATCC, Staphylococcus aureus MRSA 

43300 ATCC и Gram отрицателни Escherichia coli 25922 ATCC. Антимикробната 

активност на биофилмите е сравнена със стандартното антимикробно действие на 

гентамицин (10 µg), който е включен в таблиците за интерпретация на 

чувствителността на теста, съгласно разработка на института за клинични и 

лабораторни стандарти на САЩ от 2016 г. - CLSI.  

Фигура 46 показва ореолите за инхибиране на Грам положителни Staphylococcus 

aureus 25923 ATCC, Staphylococcus aureus MRSA 43300 ATCC и Gram отрицателни: 

растеж на Escherichia coli 25922 ATCC след 24 часа инкубация, за PEEK-0, PEEK-2 и 

PEEK-12. Антимикробната активност зависи от концентрацията на зеолит L 

йонообменен със сребро във филма. Съгласно референтния стандарт CLSI 2016, 

диаграмата на интерпретацията на зоната на инхибиране на гентамицин предоставя 

прогнозни стойности между 15 и 12 mm за Staphylococcus aureus и между 15 и 13 mm 

за Escherichia coli. Пробата без Ag-ZL, PEEK-0 не показва антимикробна активност, 

което показва, че това свойство се дължи на отделянето на сребро. 
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Фигура 46. Анализ на антимикробната активност срещу: Escherichia coli (ПEEK-0 (a), ПEEK -2 (b) и 

ПEEK -12 (c)), Staphylococcus aureus MRSA (ПEEK -0 (d), ПEEK -2 (e) и ПEEK - 12 (f)) и Staphylococcus 

aureus (ПEEK -0 (g), ПEEK -2 (h) и ПEEK -12 (j) 
 

Обобщавайки получените резултати, се наблюдава, че ПEEK-12 е развил 

антимикробна активност спрямо грам положителни - и грам отрицателните бактерии, 

докато ПEEK-2 е бил активен само към грам положителни бактерии (фиг. 46, таблица 

9). Най-добрата антимикробна активност (14 mm) е получена при ПEEK-12 върху Грам 

отрицателен бактериален щам. Антимикробната активност на ПEEK-12 е подобна на 

тази на гентамицин, отговаряща на стандартния диаметър на микробното инхибиране 

както за Грам положителни бактерии, така и за Грам отрицателни бактерии (Таблица 

9). Забележително е значението на антимикробната активност на ПEEK-12 към щама 

MRSA на Staphylococcus aureus (фиг. 46). MRSA (метицилин-резистентни 

Staphylococcus aureus) щамове са част от вътреболничната патогенична група, 

представляваща рисков фактор за инфекции по време на операции, рани, създадени за 

перкутанни устройства или инвазивни катетри.  

 

Таблица 9. Антимикробна активност, изразена чрез диаметъра на зоната за изчистване 

и жизнеспособността на клетките на пробите 

 

Образец Staphylococcus 

aureus (мм) 

Staphylococcus 

aureus MRSA 

(мм) 

Escherichia 

coli (мм) 

Клетъчна 

жизнеспособност (%) 

24 ч. 48 ч. 72 ч. 

ПЕЕК-0 0 0 0 96.6 95.4 95.0 

ПЕЕК-2 11 11 0 93.9 95.8 91.0 

ПЕЕК-7 - - - 91.3 89.8 90.8 

ПЕЕК-12 13.3 13.0 14.0 82.3 85.1 83.3 

Гентамицин  12-15 12-15 13-15    
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Размерът на инхибиторните ореоли е сравнително малък, особено при ниски 

концентрации на Ag-ZL, вероятно поради ниската абсорбция на влажност на полимера, 

който не показва голямо количество вода, за да забави бързата дифузия на активния 

агент. Биосъвместимостта на материалите може да бъде тествана по прост начин, като 

се анализира дали те са подходящи субстрати за растеж на клетъчна култура. Редица 

системи от клетъчни култури обикновено се използват за изследване на in vitro 

цитотоксичност. В нашия случай е приложен методът на директен контакт. 

Референтният полимерен филм ПEEK-0 показва 96 % клетъчна жизнеспособност, 

както е представено в таблица 9. Клетъчната жизнеспособност намалява чрез 

увеличаване на съдържанието на Ag-ZL (Таблица 9). Например след 24 часа 

стойностите на клетъчната жизнеспособност за пробите, съдържащи 0, 2, 7 и 12% Ag-

ZL, са съответно 96,6; 93,9; 91,3 и 82,3. Въпреки това стойността на клетъчната 

жизнеспособност е била най-малко 82%, което предполага, че тези материали са 

безопасни за биомедицински изделия. Въпреки че наличието на сребърни частици 

значително увеличава цитотоксичността на полимерен композит, в нашия случай са 

получени биосъвместими материали с ниска степен на токсичност. Това може да се 

обясни с наличието на зеолит като неорганична част от хибридния материал, за който е 

известно, че е биосъвместим. От друга страна, включването на сребърни йони в зеолит 

може да контролира освобождаването на тези йони, като по този начин предотвратява 

големи концентрации на сребърни йони, което може да доведе до значително 

увеличаване на токсичността. Всички проби показват намалена цитотоксичност, като 

по този начин са потенциални кандидати за биомедицински приложения – биха могли 

да се използват като материали за направата на медицински изделия с антибактериални 

свойства. 

 

Хибриден зеолит-полимерен материал за контролирано изпускане на лекарства 

 

Изследвали сме преноса и освобождаването на еналаприл малеат (ЕМ), който е 

инхибитор на ангиотензин конвертиращия ензим (ACE-инхибитор), прилаган при 

терапевтично лечение на хипертония и при профилактика на сърдечно-съдови 

инциденти. В момента ЕМ се форматира в таблетки с конвенционално освобождаване 

и терапевтичната доза варира от 20 до 40 mg / ден. Според биофармацевтична 

класификация на лекарствените вещества, ЕМ е включен в третият клас 

биофармацевтици (висока разтворимост - ниска пропускливост). Само 60% от 

пероралната доза се абсорбира от стомашно-чревния тракт в ентероцитите и поради 

метаболизма на първата чернодробна неговата бионаличност е 40%, има полуживот 4-5 

часа и максималната плазмена концентрация се достига за 1-2 часа след дозиране. 

Всички тези фармакологични свойства и биофармацевтични недостатъци, определят 

ЕМ като идеален кандидат за форматирането му в модифицирано издание в система за 

контролирано доставяне, за да се оптимизира бионаличността и да се увеличи неговата 

терапевтична ефективност. 

На основата на тези факти, сме създали нова система за нанасяне и контролирано 

освобождаване на ЕМ, като са използвани биоразградими полимери поливинилов 

алкохол и пулулан (ПВА, ПУ) като органични компоненти и зеолит L (тип LTL) като 

неорганичен компонент. Поли (винилов алкохол) (ПВА) е нетоксичен, не 

канцерогенен, биоразградим полимер, който проявява висока степен на набъбване във 

вода, биоадхезивни характеристики, способност за образуване на филм и механична 

якост. Пулулан (ПУ) е нейонен водоразтворим полизахарид, който се произвежда от 

нишесте от дрождоподобната гъба Aureobasidium pullulans. Използването на ПУ в 
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биомедицинската област се увеличава, поради неговите нетоксични, неимуногенни, 

биосъвместими и инертни свойства. ПУ е силно разтворим във вода и има висока 

устойчивост на храносмилателните ензими от човешките черва.  

Проследен е ефектът от полимерен вид, пропорция и комбинации от състава върху 

ефективността на задържане, скоростта на освобождаване на лекарството и кинетиката 

на освобождаване на лекарството. Пет модифицирани освобождаващи криогела на 

основата на ПВА, ПУ, зеолит L и EM са приготвени чрез техника на лиофилно сушене, 

с ПВА. В Таблица 10 са посочени изследваните образци, тяхното обозначение и състав, 

както и подробности за подготовката на пробите. 

 

Таблица 10. Съставът на пробите с ЕМ, сорбционен капацитет по отношение на вода 

(WS), оценка на количеството нанесено лекарство (DC) и ефективност на захващане 

(ЕЕ). 

 

Код % ПВА % ПУ % L % ЕМ WS %  DC % EE % 

S1 75 - - 25 18.18 25±0.18 98.52±0.68 

S2 - - 75 25 5.28 8.86±0.01 17.45±0.13 

S3 60 15 - 25 19.06 25.35±0.40 91.35±1.46 

S4 55 - 20 25 13.94 23.30±0.35 89.11±1.34 

S5 40 15 20 25 16.08 23.76±0.39 98.26±1.46 

S6 20 10 50 20 12.72 23.27±0.22 99.99±0.86 

 

Интересното повърхностно свойство е сорбцията, процесът на взаимодействие 

между разтвореното вещество и повърхността на адсорбента. Силата на 

взаимодействие може да бъде силна (например водородни връзки) или слаба (сили на 

Ван дер Ваалс). Капацитетът за сорбция на водни пари за пробите S1-S6 и ПВА при 

25°C в диапазона относителна влажност (RH) от 0–90% е изследван с помощта на 

термогравиметричен анализ. Изотермите на сорбция-десорбция, регистрирани в RH 

диапазона от 0–90%, са представени на фиг. 47, а сорбционния капацитет на пробите 

WS е даден в таблица 10. Изотермите на пробите S1 и S3-S6 показват хистерезис 

между адсорбцията и десорбцията в целия изследван диапазон на влажност. Проба S2, 

съдържаща само зеолит L и EM, показва най-ниските стойности на WS през целия 

интервал от относителна влажност. Наличието на зеолит L наночастици в пробите 

също намалява стойностите на WS. По този начин пробите S4 и S5 показват по-ниски 

стойности (съответно 13,93 и 16,08%) в сравнение с тези на чист ПВА (16,88%). Също 

така пробата S6 с много по-висока концентрация на зеолит L показва по-ниски 

стойности на WS (съответно 15,90 и 12,72%). Това може да се обясни с факта, че 

зеолит L наночастиците проявяват по-нисък WS капацитет в сравнение с криогеловете, 

образувани от ПВА, ПУ и EM. Както се очакваше, пробите без  зеолит L наночастици, 

S1 и S3, показаха най-високите стойности на WS. 

Извършена е оценка на ефективността на нанасяне и задържане на лекарствения 

препарат чрез използване на УВ спектроскопия. Дължината на вълната на 

максималното поглъщане за ЕМ е установена при 208 nm. За поредица от стандартни 

разтвори на ЕМ в диапазона на концентрациите 2–20 μg / mL, е измерена абсорбцията 

при 208 nm и е построена калибрационната крива – в случая права линия със стойност 

на R2 0,9990, което показва, че освобождаването на лекарството следва закона на Beer в 

рамките на специфичния диапазон на концентрация. 

 



50 

 

 

Фигура 47. Изотерми за сорбция-десорбция на влага на изследваните проби и ПВА. 

 

Изчисленията за ефективността на нанасяне и задържане, съответно DC и ЕЕ се 

основават  на калибрационната крива. Резултатите, представени в таблица 10, показват 

пряка корелация между ефективността на нанасяне и задържане. Установено е, че 

ефикасността на увлечението на лекарството в различни формулировки е в диапазонът 

от 17,45–99,99%. 

Ниската стойност на ЕЕ в проба S2 (17,45 ± 0,13%) се дължи на липсата на 

омрежващ агент. От таблица 10 може също да се забележи, че високата стойност на ЕЕ 

в проба S4 (89,11 ± 1,34%) се дължи на омрежващия агент (ПВА), който според ИЧ 

спектрите позволява силни взаимодействия между зеолит L и лекарството. Високата 

концентрация на ПВА обаче определя заемането на свободните пространства на зеолит 

L и следователно леко намаляване на EE (проба S3 и S4 спрямо проба S5, 91,35 ± 

1,46% и 89,11 ± 1,34% срещу 98,26 ± 1,46%). За проби 5 и 6 се наблюдава, че 

едновременното намаляване на концентрацията на ПВА с увеличаване на 

концентрацията на зеолит L води до 100% EE. 

 

Фигура 48. In vitro профили на освобождаване на еналаприл малеат от пробите. 

 

Проведени са изследвания за контролирано освобождаване на лекарственото 

средство in vitro. Резултатите, за всички изследвани проби са показани на фиг. 48. Тези 

резултати подчертават, че свързването на двата хидрофилни полимера, ПВА и ПУ от 

проба S3 (EM: ПВА, ПУ), води при получаване на система с удължено 6 часово 

освобождаване в сравнение със системата ПВА от проба S1, като е освободено 83,06% 

от количеството ЕМ, заредено в системата, за първите 45 минути от теста. По този 

начин се потвърждава фактът, че физическите свойства на ПВА не се променят чрез 
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лиофилизация. Зареждането на EM в зеолит L (проба S2 (EM: ZL)) генерира система за 

24 часа продължително освобождаване, специфично за този тип биоматериал, когато е 

била свързана с ПВА, ефектът на забавяне на активния принцип не е запазен. По този 

начин е установено, че профилът на EM освобождаване от проба S4 (EM: ПВА: ZL) е 

достигнал през първия час на теста 100% концентрация. Тези резултати показват, че в 

проба S4 ЕМ не е капсулиран в порите на зеолита L, но е прикрепен само от ПВА чрез 

слаби химически връзки. Пробите S5 и S6, в които двата хидрофилни полимера са 

свързани със зеолит L, са работили като удължени освобождаващи системи, както е 

показано на фиг. 48. При проба S5 носителят е съставен от равни пропорции, което 

генерира EM профил с удължено освобождаване от 95,03% за 8 часа период. Знаейки, 

че основният недостатък на ПВА е намаленото биоадхезивност, изводът е, че 

хидратиращите и биоадхезивните характеристики на ПВА се оптимизират в случай на 

асоциирането му с ПУ в съотношение 1:1. 

Анализ на данните за освобождаване на ЕМ чрез in vitro изследвания се извършва с 

помощта на три математически модела: кинетичен модел нулев ред кинетичен режим 

ред I и кинетичния модел на Korsmeyer-Peppas. Изчисленията показват, че кинетичният 

модел на Korsmeyer-Peppas се вписва добре в експерименталните данни. Въз основа на 

анализите на кинетиката на  освобождаване, следва заключението, че формулирането 

на криогелове с фармакотехнически характеристики ще бъде възможно за криогелове 

за кожно приложение, а също за био мукоадхезивни филми. Трябва да се отбележи, че 

много добър EM профил на контролирано освобождаване показват пробите S2 и S6. 

При тези проби, приблизително 65% от лекарството се освобождава след 12 часа, като 

по този начин се демонстрира специфичното естество на този биоматериал. Генериран 

е най-добрият профил за освобождаване на проба S5, за която лекарството се 

освобождава 95% след първите 8 часа, поради характеристиките на използваните 

биоматериали (АПВ и зеолит L). Резултатите от това проучване показва по-висок 

профил на освобождаване за ЕМ в случая на формулата АПВ-ПУ-ZL-EM / 40: 15: 20: 

25, който може да се препоръча да влиза във фармацевтични състави за перорално 

приложение. 

 

Изводи 

 

1. Установено е, че при използване на нискотемпературна хидротермална 

кристализация и парофазна трансформация на изходни гелове за синтез на 

зеолит тип LTA се получават кристали на зеолит А с размер под един 

микрометър. Получените кристални частици са с поне 1 порядък по-малки по 

размер по отношение на референтната проба, приготвена по конвенционални 

хидротермални условия, използващи същия начален гел. 

2. Чрез вариране на реакционни параметри като количеството вода в изходния гел, 

температурата, количество на използвани зародиши се създават условия за 

контрол на размера на частиците на получените зеолити. При синтеза на 

морденит и зеолит бета, зародишите не само намаляват силно размера на 

частиците, но и влияят на скоростта на синтеза, както и на добива и чистотата 

на получения продукт.  

3. Използване на флуорни йони, съчетано с използване на зародиши при 

синтеза на зеолит тип Бета е получен образец без значими дефекти в 

кристалната решетка и с малки по размер частици, в нанометричната област 

– 200-300 нанометра. Каталитичната активност на този образец е изпитана в 

реакцията на трансформация на m-ксилен и е по-висока от образеца 

синтезиран в алкална среда, поради по-добрите киселинни свойства на 
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образеца. Освен това и разпределението на получените продукти е в полза 

на продуктите на изомеризация (орто и пара-ксилени), а не на други 

странични реакции (триметилбензен и толуен). 

4. С помощта на обработка с буферен разтвор на флуороводородна киселина и 

амониев флуорид са получени зеолитни образци с вторична порьозност. 

Третирани са морденит и ZSM-5 (алуминиеви и галиеви образци). Този 

буфер не е силно селективен към силициевия атом или към хетероатома и по 

този начин в крайния продукт почти се запазва съотношението Si/T атом. 

Зеолитите с вторична порьозност са с по-висока каталитична активност в 

рекакцията на трансформация на м-ксилен от изходните образци. Това е така 

и в реакцията на естерификация на глицерин, при която като катализатор е 

използван йерархичен морденит модифициран с циркониев диоксид.  

5. Злато нанесено на мезопорести титаносиликати е активен катализатор за 

окисление на пропилен до пропиленов оксид в присъствие на кислород и 

водород. Златото и титанът имат синергичен ефект и единствено 

присъствието и на двата елемента в катализатора води до протичане на 

реакцията. Предполага се, че в хода на реакцията се образува хидроперокси 

частица, която е активния агент за окисление на въглеводорода. 

Катализаторът е активен и за окисление на пропан до ацетон и изобутан до 

tret-бутанол. 

6. Оптимизирани са условията на синтез на цирконосиликати получени в 

системата Na2O-ZrO2-SiO2-H2O, с оглед на получаване на чисти кристални 

продукти за относително кратък период (1-5 дни) без използване на органични 

реагенти по време на синтеза. Освен получаването на няколко чисти 

цирконосиликатни фази, в тази система се получи и слоестия силикалит 

кенияит. Той е използван като носител за катализатори за окисление на 

летливите органични вещества – n-хексан и бензен. При прилагане на 

амонячен метод за нанасяне на платина и кобалт се получават финни 

частици, нанесени на повърхността на носителя. Образците са по-активни, 

отколкото нанесените чрез класическия метод на импрегниране. Платина-

модифицираните образци са с по-висока каталитична активност в реакцията 

на пълно окисление на бензен, докато в реакцията на окисление на н-хексан, 

платината не проявява промотиращи свойства.   

7. Зеолит Х е синтезиран от въглищна пепел като е използван двустадиен 

процес – първоначално стапяне на пепелта с натриева основа и последващ 

хидротермален синтез. Изследван е адсорбционният капацитет на получения 

зеолит по отношение на въглероден диоксид. Установено е, че адсорбционния 

капацитет на така получения зеолит е сравним с този на зеолит NaХ, получен от 

чисти химикали, което го прави много подходящ за адсорбция на CO2 и 

създаване на ТЕЦ с „нулеви емисии” – без депозиране на пепел и без изпускане 

на СО2. При нанасяне на платина върху такъв зеолит се получават катализатори, 

които са активни в окисление на въглероден оксид. 

8. Създаден е биосъвместим материал с ниска степен на токсичност, който има 

антибактериални свойства, както по отношение на грам положителни, така и за 

грам отрицателни бактерии, сравними с антибиотично вещество. Материалът 

дължи свойствата си, благодаение на съдържанието на сребърно обменен зеолит 

L и е подходящ за направа на медицински изделия. 

9. На основата на зеолит L е създаден материал за контролирано освобождаване на 

лекарственото средство еналаприл малеат (ЕМ), който е инхибитор на 

ангиотензин конвертиращия ензим (ACE-инхибитор), прилаган при 
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терапевтично лечение на хипертония и при профилактика на сърдечно-съдови 

инциденти. Резултатите от това проучване показва по-висок профил на 

освобождаване за ЕМ в случая на формулата АПВ-ПУ-ZL-EM / 40: 15: 20: 25, 

който може да се препоръча да влиза във фармацевтични състави за перорално 

приложение. 

10. Синтезирани са полиимид-зеолит хибридни филми, които са леки, гъвкави, с 

висока якост и висока термична стабилност до 450 °С. 

 

Обобщени научни приноси 

 

1. За първи път е приложен методът на парофазна трансформация на изходни гелове 

за синтез на зеолит тип LTA. При използване на двата метода - нискотемпературна 

хидротермална кристализация при 30-60 ℃ и парофазна трансформация на 

изходни гелове се получават кристали на зеолит А с размер под един микрометър. 

Получените кристални частици са с поне 1 порядък по-малки по размер по 

отношение на референтната проба, приготвена по конвенционални хидротермални 

условия, използващи същия начален гел. Размерът на зеолитните частици е 

функция от температурата на синтез. В случая на LTA при 35 оС – 50 нм, при 50 оС 

– 200 нм, при 65 оС – 300 нм, което е много фино регулиране на размера на 

частиците на получения зеолит. 

2. Осъществен е контрол на размера на частиците зеолит при синтез на морденит 

чрез вариране на реакционни параметри – съдържание на вода в изходния гел, 

температура, количество на добавени зародиши. Синтезът на морденит е извършен 

без присъствие на органичен структуроопределящ агент. Добавянето на зародиши 

води и до други икономически и екологични предимства – повишаване на 

скоростта на синтеза, висок добив, получаване на чиста фаза зеолит. 

3. Чрез използване на зародиши е синтезиран наноразмерен зеолит Бета. 

Използването на зародиши при синтеза на зеолит Бета води до възможност за 

синтез на образци със силно разширение на диапазона на съотношението Si/Al, до 

намаляване на синтезното време и до получаване на продукти в наноразмерната 

област (100-400 nm). Добивът при използване на суспензия от матерна луга като 

зародиш в синтеза на зеолит Бета е по-голям от този при използване на кристални 

зародиши. 

4. За първи път е синтезиран зеолит Бета чрез използване на флуорни йони, 

съчетано с използване на зародиши. Така е получен образец без значими 

дефекти в кристалната решетка и с малки по размер частици, в нанометричната 

област – 200-300 нанометра. Каталитичната активност на този образец е 

изпитана в реакцията на трансформация на m-ксилен и е по-висока от образеца 

синтезиран в алкална среда, поради по-добрите киселинни свойства на 

образеца. Освен това и разпределението на получените продукти е в полза на 

продуктите на изомеризация (орто и пара-ксилени), а не на други странични 

реакции (триметилбензен и толуен). 

5. За първи път е проследено влиянието на третиране с буферен разтвор от 

флуороводородна киселина и амониев флуорид върху структурата и 

каталитичните свойства на морденит. Детайлно изучаване на киселинните 

свойства с помощта на инфрачервена спектроскопия на нискотемпературна 

адсорбция на въглероден оксид и твърдотелен ЯМР показват, че при това 

третиране се подобрява каталитичната активност, което се дължи на 

създадената вторична микро и мезопорьозност и подобрения достъп на 
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реагентите до активните центрове. Вида, силата и концентрацията на 

киселинните центрове се променя съвсем слабо. 

6. Сравнена е каталитичната активност на катализатори с третиран и нетретиран 

носител морденит модифицирани чрез импрегниране с циркониев диоксид в 

реакцията на естерификация на глицерин с оцетна киселина. Каталитичната 

активност е по-висока при третирания носител (достига 93.5 %), а 

селективността към триацетилглицерин, който е най-стойностния продукт е 

близо 70 %. Устойчивостта на този носител е също по-висока. Дезактивирането 

при него е по-бавно от катализатора на базата на нетретиран носител.  

7. За пръв път галиев аналог на ZSM-5 е третиран с буферен разтвор на HF и 

NH4F. С твърдотелен ЯМР са изследвани съотношенията Si/Ga и Gaреш/Gaизвреш, 

които са решаващи за каталитичните свойства. Киселинността е проследена с 

помощта на ИЧ спектроскопия на нискотемпературна адсорбция  на молекула 

сонда въглероден оксид. Установено е, че промените настъпващи в резултат на 

това третиране са подобни на алуминиевия аналог ZSM-5. Сравнена е 

каталитичната активност в реакцията на трансформация на м-ксилен. 

8. За първи път злато нанесено на мезопорест титаносиликат Ti-MCM-41 е 

използвано като катализатор за окисление на пропилен до пропиленов оксид в 

присъствие на кислород и водород. Златото и титанът имат синергичен ефект и 

единствено присъствието и на двата елемента в катализатора води до 

протичане на реакцията. Предполага се, че в хода на реакцията се образува 

хидроперокси частица, която е активния агент за окисление на въглеводорода. 

Катализаторът е активен и за окисление на пропан до ацетон и изобутан до tret-

бутанол. 

9. Силикатният минерал кенияит е подходящ носител на активните метали 

платина и кобалт за получаване на активни катализатори за пълно окисление на 

летливи органични вещества. Поради по-голямата дисперсност и по-слабото 

взаимодействие метал-носител, каталитичната активност на катализаторите на 

основата на кенияит е по-висока от тази сравнена с катализаторите на основата 

на силициев диоксид като носител. 

10. Зеолит Х е синтезиран от въглищна пепел като е използван двустадиен процес 

– първоначално стапяне на пепелта с натриева основа и последващ 

хидротермален синтез. Изследван е адсорбционният капацитет на получения 

зеолит по отношение на въглероден диоксид. Установено е, че адсорбционния 

капацитет на така получения зеолит е сравним с този на зеолит NaХ, получен от 

чисти химикали, което го прави много подходящ за адсорбция на CO2 и създаване 

в идеалния случай на ТЕЦ с „нулеви емисии” – без депозиране на пепел и без 

изпускане на СО2.  

11. При нанасяне на платина върху зеолит Х, синтезиран от въглищна пепел се 

получават катализатори, които са активни в окисление на въглероден оксид. 

Активността на катализатора е напълно съвместима с тази на катализатори на 

базата на носители от чисти химикали и това отваря перспективата за синтез на 

изгодни носители. 

12. Чрез използване на зародиши – предварително синтезиран зеолит Х от чисти 

химикали, е синтезиран зеолит Х от въглищна пепел при стайна температура и 

съотношение на зеолит към натриева основа по малко от единица. Използването на 

зародиши редуцира времето на синтез при стайна температура от 60 дни до 20 дни 

и увеличава добива. 
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13. Създаден е биосъвместим материал с ниска степен на токсичност, който има 

антибактериални свойства, както по отношение на грам положителни, така и за 

грам отрицателни бактерии, сравними с антибиотично вещество. Материалът 

дължи свойствата си, благодаение на съдържанието на сребърно обменен зеолит L 

и е подходящ за направа на медицински изделия. 

14. На основата на зеолит L е създаден материал за контролирано освобождаване на 

лекарственото средство еналаприл малеат (ЕМ), който е инхибитор на ангиотензин 

конвертиращия ензим (ACE-инхибитор). Резултатите от това проучване показва 

по-висок профил на освобождаване за ЕМ в случая на формулата ПВА-ПУ-ZL-EM 

/ 40: 15: 20: 25, който може да се препоръча да влезе във фармацевтични състави за 

перорално приложение. 

15. За пръв път е приготвен филм от суспензия, получена чрез директно смесване на 

полиамино карбоксилна киселина и зеолит L върху стъклена плоча. Синтезираните 

полиимид-зеолит хибридни филми са леки, гъвкави, с висока якост и висока 

термична стабилност до 450 °С. 
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