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Петкова

Стоева
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експериментално научно изследване в сравнително новата научна област на синтез и
приложение на наноразмерни композитни материали в хетерогенния катализ. Целта на
този труд е ясно формулирана, а именно: „Изучаване синтеза, текстурните и физикохимични характеристики на наноструктурирани въглерод–силициев диоксид (C-SiO2)
композити както и възможността за приложението им в хетерогенния катализ за
обезвреждане на отработени и парникови газове“. Основната хипотеза е, че
„комбинирането на органичен въглероден материал и неорганичен оксид в
наноразмерен композит може да доведе до синергизъм на определени техни
физикохимичните свойства и от там до получаването на ценни материали с
подходящи и контролируеми характеристики като адсорбенти и/или носители на
катализаторна фаза.“ Изборът на различните въглеродни материали и на SiO2,
сравнително инертен неорганичния оксид, като компоненти на изследваните
композитни носители, както с неподредена и така и с подредена структура, намирам за
удачен тъй като дава възможност за получаване на информация с фундаментална и
практическа значимост. Логично са приложени два паралелни подхода за постигане
целта на дисертацията: (i) Изясняване ролята на химичната природа и структурата на
органичния въглероден материал, състава (съотношението C-материал : SiО2) както и

метода на синтез за получаване на нанокомпозити с контролируеми характеристики,
подходящи за адсорбционни и каталитични приложения; (ii) Установяване факторите
управляващи формирането на активна катализаторна фаза (CuO и Co3O4) както и
нейното

каталитично

поведение

в

структурно

чувствителни

реакции,

нискотемпературна каталитична редукция на NO с CO и разлагане на N2O.
Добре дефинираните задачи и правилният избор и приложение на аналитични
методи и техники за определяне на физико-химичните и адсорбционно-каталитични
характеристики на синтезираните нанокомпозитни системи са дали възможност на
дисертанта да постигне целта на дисертацията.
Дисертационният труд е написан съгласно изискванията. Уводът представя
концепцията за приложение на нанокомпозитни системи в хетерогенния катализ,
където синергизмът между отделните компоненти дава възможност за контрол над
полезни свойства като адсорбционен капацитет, ниско-температурна каталитична
активност и селективност, устойчивост спрямо ерозия и др. По-специално, представена
е възможността за приложение на нанокомпозитни материали в екологичния катализ.
В литературния обзор (44 страници), тази картина е развита по-нататък въз
основа на анализираната научна литература по проблематиката като са реферирани 316
източника. Представена е характеристика и класификация на порестите материали,
включително и такива на базата на нанокомпозити, както и обзор на методите за
техния синтез. По-подробно са разгледани свойствата и методите за синтез на
неподредени и подредени органични въглеродни материали, както и на неорганични
порьозни оксиди подходящи за конституирането на нанокомпозитни материали.
Разгледани са и голям набор от катализаторни системи за каталитична редукция на
азотни оксиди и каталитично разлагане на азотен диоксид. Направени са изводи за
онези свойства на отделните компоненти на композита, чиито синергизъм би могъл да
доведе до желаните крайни функционални характеристики. Направен е избор на
методите за синтез на изследваните неподредени и подредени композитни носители и
за отлагането на специфичната катализаторна фаза.
Експерименталната

част

представя

изчерпателно

синтеза

на

новите

нанокомпозитни носители както и катализаторите получени на тяхна основа. За
физикохимичното охарактеризиране на получените носители и катализатори умело и
точно се комбинират методите на химичен, рентгенофазов и термогравиметричен
анализ, измерване на изоелектричната точка и нискотемпературната адсорбция на азот,
електронна микроскопия и рентгенова фотоелектронна спектроскопия, ИЧ и Raman

спектроскопии. Температурно-програмирана редукция с водород, термопрограмирана
десорбция и каталитични тестове с приложение на Метода на отклика са използвани за
получаване на ценна информация за състоянието на активната катализаторна фаза и
механизма на каталитичната редуктивна трансформация на NO и N2О.
Разделът „Резултати и обсъждане“ е представен на 63 страници, съдържа 40
фигури и 10 таблици. Използвани са допълнително още 59 литературни източника. В
два

самостоятелни

раздела

са

предствени

и

анализирани

резултатите

от

физикохимичното охарактеризиране и каталитичните изследания на неподредени и
подредени C-SiO2 нанокомпозитни носители и получените на тяхна база нанесени CuO
и Co3O4 катализатори. Неподредени C-SiO2 нанокомпозити са получени с използване
на няколко вида органични въглеродни материали като активен въглен, сажди и
синтетичен графит. Установено че неподредените C-SiO2 композити се формират
посредством електростатично взаимодействие между двата материала, където SiO2
формира ядрото а въглеродният материал (за краткост въглерод) обвивката на зърното
на композита, когато се използват активни въглени и сажди. Композитите C-SiO2 имат
специфична повърхност по-близка до тази на SiO2, но внасянето на въглерод повишава
специфичната повърхност и намалява общия обем на порите в сравнение с тези на чист
SiO2. Наличието на въглерод в нанокомпозита способства за намаляване размера на
нанесените катализаторни частици CuO или Co3O4, подобрява тяхната дисперсност и
от там възможността за стабилизация на активните метални йони в различно валентно
състояние. По този начин се постига контрол над адсорбцията на реагентите и оттам
над активността на катализаторите в нискотемпературната редукция на NO с CO.
Подредени мезопорести C-SiO2 композити са получени чрез три-компонентно
съвместно асемблиране. Силициевият диоксид се явява като стабилизиращ компонент
за постигане на подредена структура за синтезираните мезопорести C-SiO2
нанокомпозити. С увеличаване съдържанието на въглерод се увеличава обема на
микропорите, и нараства делът на ултра-микропорите. Независимо от съотношението
C:SiO2 в композитите, съдържанието на въглерод на повърхността на зърната е повисоко, отколкото в обема. Въглеродът се разполага преимуществено върху стените на
порите, което осигурява полезна повърхност за взаимодействие с СО2. Установено е, че
мезопорестите C-SiO2 нанокомпозити са с добър капацитет като сорбент на СО2.
Нанесената активна фаза от CuO се отлага равномерно в порите на мезопорестите
носители, без измеримо блокиране или запушване на каналите. Чрез контрол на
въглеродното съдържание в композитите се постига оптимално съотношение на

медните йони Cu+/Cu2+ на повърхността, отговорно за високата активност на тези
катализатори по отношение нискотемпературната редукция на NO с CO.
Установено е, че неподредените C-SiO2 композити са по-подходящи като
носител на катализаторна медно-оксидна фаза отколкото структурираните композити.
Това се обяснява с порьозната текстура на композитите и сързаните с нея вътрешнодифузионни процеси за газовата фаза.
Изводите от анализа на получените резултати за двата специфични вида
неподредени и подредени катализаторни системи са кратко и точно формулирани. В
края на Дисертацията са представени също така и Общи изводи и Приноси, които
убеждават, че поставената цел на дисертацията е изпълнена.
Тази положителна констатация се подкрепя и от факта, че резултатите от това
изследване са публикувани в общо четири научни съобщения, две в списания с импакт
фактор и две в Bulgarian Chemical Communications, за които са забелязани 2 цитата.
Представянето на 5 устни доклада на 1 международнa и 4 национални научни
конференции, както и 4 постерни доклада на международни и 5 на национални научни
конференции е също индикация за значимостта на изследванията включени в този
Дисертационен труд.
Ще си позволя да направя следните забележки за оформлението на
дисертационния труд:
(1) Основната хипотеза на Дисертационния труд предполага че комбинирането
на органичен въглероден материал и неорганичен оксид в наноразмерен
композит може да доведе до синергизъм на физикохимични свойства и от
там до значително подобрени адсорбционни и каталитични свойства.
Основанието за такава хипотеза е подкрепена с дискусията в литературния
обзор. По-нататък, обаче, в дискусията на резултатите и дори в изводите е
пропуснато да се отбележи, че действително тази хипотеза за синергизъм е
потвърдена, което е и едно от достойнствата на този труд.
(2) На страници 88 и 89 се говори за това, че на повърхността на нанесените на
композити медни катализатори се регистрират както Cu2+, така и Cu+ йони,
дължащи се на наличието на силанолни групи и въглеродни форми. По
нататък, в изводите на стр. 127 се казва, че „Вследствие наличието на
силанолни групи и въглеродни атоми на повърхността на композитите се
формират Cu2+ и Cu+ йони.“ Според мен обаче, този въпрос не е дискутиран
в детайли и остава неизяснен. Потвърдено ли е с експериментални данни

участието на силанолните групи и въглеродните атоми във формирането на
Cu2+ и Cu+ йони? Какъв е предполагаемият механизъм на тези процеси?
Предоставените материали дават основание да се направи заключение, че този
дисертационен труд е лично дело на докторанта. По замисъл, изпълнение и в
дискусията на получените резултати дисертационният труд оставя много добро
впечатление. От тази гледна точка бих искал да подчертая, че докторантът инж.
Наталия Петкова Стоева напълно е покрила образователните изисквания за
предявената научна степен. Авторефератът на дисертацията отразява коректно и
достатъчно пълно основните резултати и приноси на дисертационния труд.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Считам, че по актуалност, обем на изследванията и постигнатите резултати,
както и въз основа на публикуваните статии, дисертационният труд напълно отговаря
на Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности
в ИОНХ. Всичко това ми дава основание с убеденост да предложа на Научното жури
да гласува за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на инж.
Наталия Петкова Стоева.
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