
АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДОВЕТЕ НА  
ГЛ. АС. Д-Р КРИСТИНА ЧАКЪРОВА, ПРЕДСТАВЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

 
Общият брой публикации на кандидата е 26, от които 24 са публикувани в списания, 

включени в базата данни на ISI. Общият брой на забелязаните цитати (без автоцитати на всички 

автори) е 138. Кандидатът участва в конкурса с 24 публикации по съответната тематика, като 23 

от тях са в списания, включени в базата данни на ISI. Забелязаните цитати върху публикациите, 

участващи в конкурса са 107. H-индексът на кандидата е 8, както въз основа на всички 

публикации, така и при отчитане само на работите, с които участва в конкурса. 

С оглед на специфичните цели на проведените от кандидата изследвания, справката е 

структурирана в няколко раздела: 

1. ИЧ спектроскопско охарактеризиране на повърхностни координационно ненаситени 

катиони в зеолитни и оксидни катализатори; 

2. Приложение на изотопно белязан въглероден оксид за ИЧ спектроскопско определяне на 

повърхностни поликарбонилни структури;  

3. Приложение на OH → OD изотопен обмен за изучаване на повърхностни OH групи;  

4. Механохимичен синтез на катализатори; 

Работи 1, 2, 5, 6 и 7 от списъка с публикации, представени за участие в конкурса, са 

включени в дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. 

1. ИЧ спектроскопско охарактеризиране на повърхностни координационно ненаситени 

катиони в зеолитни и оксидни катализатори 

Синтез и охарактеризиране на нанесени паладиеви и платинови катализатори 

Независимо от широкото използване на катализатори с нанесени метални Pd и Pt, все повече 

автори са на мнение, че Pdn+ и Ptn+ катиони играят ролята на активни центрове при някои 

окислително-редукционни процеси, като селективна каталитична редукция (СКР) на азотни 

оксиди и пълно окисление на метан. Въпреки многобройните изследвания има още редица 

неизяснени проблеми, свързани с механизмите на формиране на тези катализатори, 

определянето на валентното и координационното състояние на Pdn+ и Ptn+ йоните от 

повърхността и връзката между това състояние и каталитичните свойства. Тематиката е обект и 

на дисертационния труд на кандидата. Поредица работи [1, 2, 5, 6, 7, 9]* са посветени на синтез 

на нанесени паладиеви и платинови катализатори върху различни оксидни и зеолитни носители 
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* Номерата на статиите в изложението съответстват на номерата от списъка на публикациите, представени за участие в 
настоящия конкурс. 
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(Pd/WO3−ZrO2, Pd−H−ZSM-5, Pt/WO3−ZrO2, Pt−H−ZSM-5, Pt/H−ZSM-5, Pt−Na−MOR, Pt−NaY, 

Pt/NaY) и охарактеризиране на състоянието им (степен на окисление, координационна 

ненаситеност, дисперсност, локализация, киселинност по Люис и др.). Сред основните приноси 

на работите, посветени на паладия [1, 2], може да се посочи, че чрез адсорбция на изотопна 

смес 12СО–13СО е доказано образуването на дикарбонили на Pd3+ йони в H−ZSM-5 [работа 2]. 

След адсорбция на NO върху Pd−H−ZSM-5 е наблюдавано образуване на нитрозили на Pd2+, 

които за разлика от повечето известни нитрозили са стабилни в аеробни условия [работа 2], 

което ги прави потенциални междинни съединения в СКР на NOx с въглеводороди. За първи 

път е наблюдавано образуване на смесени карбонил-нитрозилни комплекси на Pd2+ йони върху 

образци от Pd/WO3−ZrO2 [работа 1] и Pd−H−ZSM−5 [работа 2]. Тъй като въглеводородите се 

адсорбират върху същите центрове, към които се координира СО, способността на Pd2+ йоните 

да координират едновременно един С- и един N-съдържащ лиганд може да се окаже от 

решаващо значение за активността на нанесените паладиеви катализатори в СКР с CH4.  

При изучаването на платиновите катализатори [работи 5, 6, 7, 9], чрез адсорбция на 

изотопна смес 12СО + 13СО, за първи път са регистрирани и доказани дикарбонили на Pt3+ йони 

в зеолити, както и дикарбонилни комплекси на Pt+, които при високи покрития от СО 

конвертират в трикарбонили. Проведени са и серия експерименти [работа 9] с цел получаване 

на анионни платинови карбонили [Pt3(CO)6]n
2− (нар. Chini-комплекси) като е установено, че 

скоростта на образуване на анионните платинови карбонили в матрица от зеолит Y силно 

зависи от метода на синтез на образците (йонен обмен или импрегниране), който обуславя 

различни начини на свързване на платината със зеолитната решетка.  

Охарактеризиране на нанесени никелови и кобалтови катализатори 

Изследванията върху състоянието на повърхностни координационно ненаситени метални 

катиони са продължени и в две работи, включващи охарактеризиране на Ni- и Co-съдържащи 

катализатори. Основен принос на тези изследвания е разработването и прилагането на нов 

подход за изследване на нанесени метални катиони чрез комбинирано използване на СО и NO 

като взаимно допълващи се молекули-сонди с цел осигуряване на по-пълна информация за 

валентното и координационното състояние на нанесените катиони.  

При нанесени никелови катализатори, СО позволява разграничаване на Ni2+, Ni+ и Ni0 

центрове. В случаите на никел, нанесен върху оксиди с Люисова киселинност (TiO2, ZrO2, 

Al2O3) обаче, възникват трудности, тъй като карбонилите на Ni2+ и тези, образувани с участието 

на носителя, се проявяват в един и същ спектрален диапазон. Това обуславя необходимостта от 

използване и на друга молекула-сонда. Работа 4 изследва възможностите за комбинирано 
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използване на CO и NO за разграничаване на различните никелови центрове в образци Ni/ZrO2 

и Ni/TiO2. Установено е, че карбонилите на Ni2+ и Ti4+ (Zr4+) се характеризират с близки 

стабилности и се проявяват в една и съща спектрална област, което прави СО неподходящ като 

молекула-сонда за наблюдаване на Ni2+ йони. СО обаче позволява селективно регистриране на 

Ni+ йони, с които образува стабилни комплекси, проявяващи се при по-ниски честоти от тези на 

карбонилите на носителите. NO е подходяща молекула-сонда за селективно регистриране на 

Ni3+ и Ni2+ йони, с които при стайна температура образува нитрозили, като в същото време не 

се адсорбира върху чистите носители. Допълнителна информация е получена чрез коадсорбция 

на CO и NO, която позволява едновременно и селективно регистриране на: Ni3+, Ni2+, Ni+ и Ti4+ 

(Zr4+) йони, поради факта, че CO се адсорбира по-силно върху йоните Ti4+, Zr4+ и Ni+, докато 

NO образува по-здрави връзки с Ni2+ и Ni3+. Работа 4 е наградена за най-добра работа с участие 

на млади учени от ИОНХ в направление „Адсорбция и катализ” за 2005 г.  

Подобен комбиниран подход е осъществен и при охарактеризиране на достъпните 

кобалтови центрове в Co–H–FER [работа 13], който се счита за един от най-добрите 

катализатори за СКР на NOx с метан. В тази работа наред с използването на СО, допълнителна 

информация е получена и чрез адсорбция на NO, който освен молекула-сонда се явява и 

реактант в процесите на СКР. Установено е, че достъпните кобалтови центрове в изследвания 

образец са под формата на Co3+ и Co2+ йони. Резултатите показват, че NO се явява по-

подходяща молекула-сонда за едновременно и селективно регистриране на Co2+ и Co3+ йони, 

докато СО дава по-добри резултати при определянето на координационното състояние на 

всички кобалтови йони и особено при определяне на броя на ефективните им ваканции.  

Синтез и охарактеризиране на нанесени златни катализатори 

Поредица от публикации е посветена на изследвания върху злато-съдържащи катализатори, 

които в последно време са обект на нарастващ интерес. Синтезирани са два образеца Au/TiO2 с 

различни концентрации и размери на златните частици и е изследвано състоянието на златото 

след подлагане на образците на различни окислително-редукционни обработки [работа 10]. 

След окисление на образците e наблюдавано образуване както на изолирани Au+ катиони, така 

и на окислени златни центрове с частичен положителен заряд Auδ+ (0 < δ < 1), за които сме 

предположили, че представляват катиони, разположени на повърхността на златни частици и 

обменящи електронна плътност с тях. В съответствие с експерименталните резултати е 

предложен модел за формирането на различните златни центрове.  

Принос към изясняване на редокс химията на златото има и работа 11, която представя 

синтез и охарактеризиране на злато, нанесено върху смесен оксид FeOx/CeO2. Полученият 
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катализатор показва висока активност в процеса на окисление на СО при ниски температури 

(100 % конверсия при 337 К). Лесното окисление на златото до Auδ+ и Au+, наблюдавано в 

присъствие на смес от CO+O2 дори при стайна температура, подкрепя хипотезата, че редокс 

двойките Au+/Au0 (Auδ+/Au0) играят съществена роля при ниско температурно окисление на СО. 

В работа 21 са представени резултатите от изследване на Au/SiO2 с висока дисперсност на 

златните частици. В противовес на разпространеното мнение, че злато, нанесено върху този 

носител, е каталитично неактивно, образецът показва активност в процеса на окисление на СО 

при сравнително ниски температури. Друг интересен момент е образуването на редуцирани 

златни центрове с отрицателен заряд (Auδ-) при увеличаване на времето на контакт на образеца 

с СО. Адсорбирайки СО, тези центрове формират различни линейни карбонилни комплекси, 

които са в състояние да конвертират един в друг и чиято структура е доказана чрез използване 

на изотопно белязан СО. Освен че за първи път е докладвано образуване на отрицателно 

заредени клъстери от злато, нанесено върху SiO2, работата има принос и за изясняване на 

механизма на образуване на тези съединения. Фактът, че SiO2 е инертен носител опровергава 

съществуващата до момента в литературата концепция, според която отрицателно заредените 

клъстери са резултат на електронен трансфер от редуцирания носител. Работата предлага 

различна концепция за образуването на Auδ- центровете и обсъжда тяхната възможна роля в 

катализа.  

Към охарактеризирането на нанесени златни катализатори може да се спомене и 

изследването на Au/Fe2O3 в реакцията на пълно каталитично окисление на метанол [работа 15]. 

Докато селективното окисление на метанол е обект на редица проучвания, информацията за 

неговото пълно окисление до СО2 е недостатъчна, което определя и приноса на тази работа.  

Извън изложените по-горе раздели, посветени на Pd-, Pt-, Co-, Ni- и Au-съдържащи 

катализатори, ИЧ спектроскопско охарактеризиране на повърхностни координационно 

ненаситени катиони е приложено и в две други работи. Работа 12 представя изследване на 

повърхностните свойства на калциев фосфат и калциев хидроксиапатит, получени чрез 

биомиметика. Работата допринася за обогатяване на информацията за нанокристалния 

хидроксиапатит, който в последно време е обект на интензивни изследвания, свързани с 

приложимостта му като костен заместител. В работа 14 са публикувани резултатите от 

охарактеризиране на центровете от повърхността на TiO2, които са в състояние да сорбират 

йони на желязото при различни условия. Предложен е механизъм за възможните 

взаимодействия. Работата е свързана с потенциалния интерес към използване на TiO2 за 

твърдофазна екстракция и преконцентриране на желязо от морска вода.  
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2. Приложение на изотопно белязан въглероден оксид за ИЧ спектроскопско определяне на 

повърхностни поликарбонилни структури 

Наличните данни показват, че за доказване на поликарбонилна структура най-често се 

използват 12С16О–13С16О изотопни смеси. В този случай изотопното отместване на 

карбонилните ивици е около 50 cm-1. Тази смес е използвана и в някои от разгледаните по-горе 

наши работи [работи 2, 6, 7, 21]. Когато обаче карбонилните ивици се проявяват в спектрален 

диапазон по-голям от 50 cm-1, използването на тази изотопна смес води до припокриването им, 

което усложнява анализа на получените спектри. За първи път в няколко наши работи за 

доказване на поликарбонили е приложена адсорбция на изотопна смес 12С16О–13С18О, при която 

отместването от около 100 cm-1 осигурява много по-добро разделяне на ивиците. Въпреки 

предимствата на тази изотопна смес, до момента в литературата има само няколко публикации 

за нейната адсорбция, като целта на никоя от тях не е доказване на поликарбонилни структури.  

Към този раздел може да се причисли работа 16, представяща охарактеризирането на два 

желязо-съдържащи зеолита (Fe–ZSM-5 и Fe–BEA). Въпреки че СО е най-често използваната 

молекула-сонда, тя не намира широко приложение в изследването на Fe-съдържащи зеолити, 

при изучаването на които предпочитанията обикновено са насочени към използването на NO. 

Работа 16 представя възможностите на СО за охарактеризиране на редуцирани железни 

центрове в Fe–ZSM-5 и Fe–BEA. За потвърждаване на структурата на получените комплекси са 

използвани изотопно белязани молекули. В тази работа за първи път за доказване на 

поликарбонилна структура е приложена адсорбция на изотопна смес 12С16О–13С18О, което е и 

един от основните й приноси. Провеждането на аналогични експерименти с двете изотопни 

смеси 12С16О–13С16О и 12С16О–13С18О ясно демонстрира, че адсорбцията на изотопна смес, в 

която са белязани както въглеродният, така и кислородният атом, осигурява значително по-

богата информация в сравнение с широко използваната конвенционална смес 12С16О–13С16О, 

като предотвратява припокриването на различните карбонилни ивици. 

Принос към използването на изотопа 13С18О за доказване на поликарбонилни структури е и 

работа 20, в която чрез коадсорбция на 12С16О и 13С18О е потвърдено образуването на 

трикарбонили на Cu+ в Cu-[Al]MCM-41.  

В работа 22 при адсорбция на изотопна смес 12С16О–13С18О върху търговски катализатор 

AgX (с оптимална степен на редукция) е наблюдавана изотопна обменна реакция (isotopic 

scrambling) 12C16O + 13C18O → 12C18O + 13C16O, чието протичане започва още при 100 K. 

Подобни обменни реакции (12C18O + 13C16O → 12C16O + 13C18O) са докладвани в литературата, 

но при всички случаи те се осъществяват при високи температури (400 – 850 K). За първи път 
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протичане на изотопна обменна реакция на СО е наблюдавано при толкова ниска температура, 

което може да се окаже важно за активацията на въглеродния оксид.  

3. Приложение на OH → OD изотопен обмен за изучаване на повърхностни OH групи 

В много случаи повърхностните ОН групи имат решаващо значение за каталитичната 

активност на материалите. Най-често повърхностна киселинност се определя по метода на 

водородната връзка, при който киселинността е пропорционална на отместването на ОН 

трептенията, индуцирано от адсорбция на слаба основа (най-често СО). Наличните литературни 

данни за зеолити показват, че след адсорбция на СО върху киселинни мостови ОН групи често 

се наблюдава отместена ивица с комплексен профил, което затруднява оценката на 

киселинността. Поредица от работи [17, 18, 19] е посветена на този проблем в зеолит H–ZSM-5. 

Чрез използване на OH → OD изотопен обмен е демонстрирано, че появата на две отместени 

ивици след адсорбция на СО и C6H6 (C6D6) има спектрален произход (Ферми-резонанс на 

отместените ОН трептения с второто възбудено състояние на δ(ОН)), а не се дължи на 

хетерогенност на мостовите ОН групи. Това се потвърждава и от факта, че след адсорбция на 
14N2 (15N2), в спектъра на същия образец се наблюдава само една отместена ивица. Приносът на 

работи 17, 18 и 19 към изясняване природата на достъпните ОН групи се определя и от 

обстоятелството, че до момента в литературата не е предлагано добро обяснение за 

разцепването на отместените ивици в H–ZSM-5.  

Работа 23 е посветена на изучаване на OH → OD фактора на изотопно отместване на 

изолирани и водородно свързани повърхностни OH групи. Литературните данни показват, че 

експериментално определените фактори на изотопно отместване iOH→OD = ν(OD)/ν(OH) във 

всички случаи са по-високи от теоретичната стойност, като до момента няма общоприето 

обяснение на този феномен. Работа 23 изяснява факторите, влияещи върху отклонението на 

iOH→OD и предлага ново приложение на ОH → ОD изотопния обмен за определяне участието на 

ОН групите във водородна връзка и за оценяване на здравината на тази връзка. Установено бе, 

че при изолирани ОН/OD групи отклоненията от теорията се дължат главно на нехармоничност 

на трептенията, докато при образуване на H-/D-връзка (между самите ОН/OD групи или с 

различни адсорбати) решаваща роля играе киселинността на групите. Намерената емпирична 

формула, свързваща честотите на ОН и OD трептенията, позволява изключително точно 

пресмятане на честотата на трептене на ОН групите след деутериране. За пръв път факторът на 

изотопно отместване е предложен като критерии за определяне на участието на ОН групите във 

водородна връзка.  
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4. Механохимичен синтез на катализатори 

Част от работите на кандидата са свързани с прилагане на механохимично третиране при 

синтез на различни катализатори. Работа 3 изследва влиянието на механохимичната обработка 

върху твърдофазната реакция между α-Fe2O3 и V2O5 при синтез на FeVO4, като резултатите 

показват, че чрез използване на механохимичния подход може да се постигне значително 

понижение на реакционната температура. В работа 8 е показано как могат да се преодолеят 

недостатъците на класическите техники за синтез на LaMnO3, (високотемпературен синтез и 

зол-гел метод) като се използва механично активиране на прекурсора, което позволява 

значително понижаване на температурата на синтез и намаляване на времетраенето на процеса. 

Работа 24 е посветена на синтез на нанокристален ZrO2 от аморфен прекурсор, подложен на два 

различни начина на обработка: термично разлагане и механохимично третиране. Установено е, 

че образецът синтезиран чрез механохимична обработка се характеризира със значително по-

добра дисперсност.  


