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1. D. D. Stoyanova, D. Ch. Vladov, N. A. Kasabova and D. R. Mehandjiev,“Cordierite Like Catalyst 
Supports Based on Clay Materials” Kinetics and Catalysis, Vol. 46, No. 4, 2005, p. 609-612. 
 
Abstract 
The possibility of lowering the temperatures of crystallization of spinel-like cordierite, mullite, MgAl2O4, 

and corundum was studied. The following naturally occurring clay materials were used for the synthesis 
of supports: bentonite, clay, and kieselguhr. The effect of the preparation procedure on the structure and 
texture characteristics of the resulting supports was found. The composition of the resulting samples 
varied over the following ranges: clay material, from 45 to 60%; Al2O3, from 30 to 42%; and MgO, from 
10 to 20%. Conditions responsible for spinel formation in cordierite and mullite phases over the 
temperature range 1050–1150°C were found. At the same parent composition, the thermal stability of 
supports prepared by coprecipitation was higher than that of composites prepared by mechanical 
mixing, as found using X-ray diffraction analysis and measuring specific surface areas and mechanical 
strength. The supports synthesized are promising for the preparation of supported catalysts for high-
temperature processes. 
 
Резюме 
Изследвана е възможността за понижаване на температурите на кристализация на 

шпинелоподобни: кордиерит, мулит, MgAl2O4, и корунд. За синтеза на носителите са използвани 
следните естествени глинени материали: бентонит, глина и кизелгур. Установен е ефектът на 
синтеза върху структурните и текстурни характеристики на получените носители. Съставът на 
получените образци варира в следния диапазон: глина, от 45 до 60%; Al2O3, от 30 до 42%; и MgO, 
от 10 до 20%. Установени са условията, отговорни за образуването на шпинелните фази на 
кордиерит и мулит в температурния интервал 1050–1150°C. При същия състав термичната 
стабилност на носителите, получени чрез съутаяване, е по-висока от тази на композитите, 
получени чрез механично смесване, както е установено с помощта на рентгенов дифракционен 
анализ, измерване на специфични повърхности и механична якост. Синтезираните носители са 
обещаващи за синтеза на нанесен тип катализатори за високотемпературни процеси. 
 

 
2. N. Kassabova, D. Stoyanova, D. Vladov, D. Mehandjiev, D. Shishkov, “Spent Pd catalyst – component 

for oxide catalysts, designed for CO oxidation and NO reduction”, Chemical Engineering Journal 120, 
2006, p. 107-111. 

 
Abstract 
The aim of this investigation is to check the possibility of using, after Pd extraction, the residue of 

deactivated alumina–palladium catalyst as a component of an oxide composite, as well as to establish 
the effect of Pd on the catalyst activity. In order to do so, Cu–Co active phase was impregnated on 
catalyst containing Pd residue (synthesized catalyst 3KN). The polyoxide composition obtained is 
intended for a catalyst to be used in reduction of NO with CO and oxidation of CO to CO2 in gas mixtures.  
For comparison Cu–Co oxide catalysts (KA1–KA3) and regenerated Pd catalyst with content of 2% Pd 
(catalyst KN) were used. It was established that not only the catalyst activity towards NO reduction with 
CO, but also the resistance to poisoning with SO2 increased in the presence of Pd in combination with the 
synthesized fresh active Cu–Co phase. 
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In this way the 3KN catalyst is suitable to be used as a catalyst for purification of polluted gases.  
 
Резюме 
Целта на това изследване е да се провери възможността за използване (след екстракция на Pd), 

остатък от деактивиран алуминиево-паладиев катализатор, като компонент на оксиден композит, 
както и да се установи ефектът на Pd върху активността на получения катализатор. За  целта Cu-Co 
активната оксидна фаза се импрегнира върху катализатора, съдържащ Pd-ев остатък (синтезиран 
катализатор 3KN). Така получения полиоксиден материал е предназначен за катализатор, който да 
се използва за редукция на NO с CO и окисление на CO до CO2 в газови смеси. За сравнение са 
използвани Cu-Co оксидни катализатори (KA1-KA3) както и регенериран Pd катализатор, съдържащ  
2% Pd (катализатор KN). Установено е, че не само активността на катализатора по отношение на 
реакцията NO с CO, но и устойчивостта му към отравяне със SO2 се увеличава в присъствието на Pd 
в комбинация с нанесената активна Cu-Co оксидна фаза. 
По този начин образеца 3KN е подходящ да се използва като катализатор за очистване на 

замърсени газове. 
 
3. D. Stoyanova, R. Nikolov, M. Khristova, D. Paneva, D. Mehandjiev, ”Catalytic activity of Fe/AC, 

obtained by impregnation of actived carbon in aqueous and non-aqueous media, to neutralize NO”, 
Journal of Porous Materials 2009, 16:1-7. 
 
Abstract 
The influence of the nature of the impregnating solutions media (aqueous or non-aqueous) on the 

forming of active phases is investigated in case of preparing iron catalysts, supported on activated 
carbon with respect to their catalytic activity in the reaction of NO reduction by CO. The catalysts are 
characterized by chemical analysis (AAS), BET surface area, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), X-
ray diffraction (XRD), magnetic susceptibility, and Mőssbauer spectroscopy (MS). The catalytic 
investigations and TPD are carried out in a flow apparatus. Three peculiarities are observed with respect 
to this influence—the ratio between the separate iron species in different oxidation state of Fe species, 
which build up the catalytic active complexes (CAC), common participation of superficial groups of the 
carbon support and Fe components of the impregnating solutions as well as different dispersion of the 
active phase on the surface of the samples. As a result the highest catalytic activity was observed with 
the sample, obtained by impregnation with an aqueous solution, while with the other samples, obtained 
from organic solutions, the catalytic activity decreases in the order of: Methanol [Ethyl Ether[Acetone. It 
was assumed that the different catalytic activities are connected most probably with the process of 
forming of CAC during the process of preparation of the samples. 
 
Резюме 
Изследвано е влиянието на природата на импрегниращите разтвори (водни или неводни), върху 

образуването на активни фази при синтеза на железни катализатори, нанесени върху активен 
въглен, по отношение на тяхната каталитична активност в реакцията на редукция на NO с CO. 
Катализаторите са охарактеризирани чрез химичен анализ (AAS), специфична повърхност по 
метода на BET, рентгенова фотоелектронна спектроскопия (XPS), рентгенова дифракция (XRD), 
магнитна възприемчивост и Mőssbauer спектроскопия (MS). Каталитичните изследвания и TPD са 
извършени в проточна апаратура. По отношение на това влияние се наблюдават три особености - 
съотношението между отделните видове желязо в различно окислително състояние, които 
изграждат каталитично активните комплекси (CAC), общото участие на повърхностни групи от 
въглеродната подложка и Fe, компонентите на импрегниращи разтвори, както и различно 
диспергиране на активната фаза върху повърхността на пробите. В резултат, най-висока 
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каталитична активност се наблюдава при пробата, получена чрез импрегниране с воден разтвор, 
докато при останалите проби, получени от органични разтвори, каталитичната активност намалява 
в реда на: метанол >етилов етер >ацетон. Предполага се, че различните каталитични активности са 
свързани най-вероятно с процеса на образуване на САС по време на получаване на образците. 
 
 
4. A. Mihaylova, A. Naydenov, D. Kovacheva, E. Ivanova, D. Stoyanova, P. Stefanov, „Silver-based 

storage catalyst for neutralization of nitrogen oxides”, Catalysis Communications, 10 (9), 2009, p. 1288-
1291. 

 
Abstract 
A silver-based storage catalyst was synthesized and characterized in searching of alternative to the 

conventional Pt/BaCO3/Al2O3 catalyst for neutralization of nitrogen oxides in automotive exhaust gases. 
It was established that the Ag/BaCO3/Al2O3 catalyst reaches its highest activity at a temperature of 500 
C, showing lower activity when compared with the platinum catalyst. It was found that the mechanism 
on NOx accumulation on Ag/BaCO3/Al2O3 catalyst involves formation of nitrite (NO2), followed by 
oxidation to nitrate (NO3) species and decomposition of nitrates in reducing conditions. The silver-based 
storage catalyst demonstrated a higher resistance towards poisoning with SO2 than the platinum-based 
catalyst. After reduction test in the presence of SO2, both a crystalline BaSO4 phase and sulfate groups 
bound to alumina were found. The results obtained were considered as a promising approach for 
development of new and less expensive Ag-based NSR catalyst. 
 
Резюме 
Беше синтезиран и охарактеризиран акумулиращ сребърен катализатор в търсене на алтернатива 

на конвенционалния катализатор Pt/BaCO3/Al2O3 за неутрализиране на азотните оксиди, 
съдържащи се в отработените газове от автомобилния транспорт. Установено е, че катализаторът 
Ag/BaCO3/Al2O3 достига най-високата си активност при температура - 500°С, като показва по-ниска 
активност в сравнение с платино-съдържащия  катализатор. Установено е, че механизмът за 
натрупване на NOx върху катализатора Ag/BaCO3/Al2O3 включва образуване на нитрити (NO2), 
последвано от окисляване до нитрати (NO3) и разлагане на нитратите при редукционни условия. 
Полученият сребърен катализатор демонстрира по-висока устойчивост към отравяне със SO2 от 
катализатора на основата на платина. След редукционенния тест в присъствието на SO2 бяха 
открити както кристална фаза BaSO4, така и сулфатни групи, свързани с алуминиев оксид. 
Получените резултати се разглеждат като обещаващ подход за разработване на нов и по-евтин 
NSR катализатор на основата на Ag. 

 
 

5. D. Stoyanova, G. Ivanov, M. Khristova, “Effect of Lanthanum on the Activity and Thermal Stability of 
copper-cobalt oxide Catalysts Supported on Alumina”, Bulgarian Chemical Communication, Vol. 43, No. 
4, 2011, p. 477-4823 

 
Abstract 
La-modified alumina-supported copper oxide and cobalt oxide catalysts were investigated. The catalyst 

samples were prepared by impregnation of supports (γ-Al2O3 or La-modified γ-Al2O3) with a mixed 
aqueous solution of Cu and Co nitrates. The samples were characterized by ICP analysis, X-ray powder 
diffraction (XRD) and BET method. The catalytic reduction of NO by CO and the catalytic oxidation of CO 
and C6H6 by O2 were carried out over non-modified and La-modified catalysts. The modification of γ-Al2O3 
support with La at a loading below 3 wt. % has a positive effect on the catalytic performance of 
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supported Cu-Co oxide catalysts. Lanthanum plays a stabilizing role on the specific surface area of the 
carriers and Cu-Co oxide catalysts; the addition of La suppresses the α-transformation of the alumina 
support and its interaction with the active Cu-Co oxide phase to produce aluminates. The modification of 
the support with La prevents the intercalation of Cu ions into the γ -Al2O3 during the impregnation with 
Cu-Co nitrates. Thus, the active Cu-Co oxide spinel supported on La/Al2O3 has a higher Co:Cu ratio, which 
is close to that in the stoichiometric CuCo2O4 spinel. La-modified catalysts have higher activity in the 
NO+CO, CO+O2 and C6H6+O2 reactions, compared to the non-modified catalysts. Incorporation of La into 
the support does not change the energy level of catalytically active sites but rather increases the number 
of these sites. 
 
Резюме 
В работата са представени Cu-Co оксидни катализатори върху модифициран с La 

алуминиевооксиден носител. Образците са получени по метода на импрегниране от водни 
разтвори на нитрати съдържащи Cu и Co върху носители (γ-Al2O3 и модифициран с La γ-Al2O3). 
Образците са охарактеризирани чрез ICP анализ, рентгенофазово и по метода на БЕТ. Реакциите 
на редукция на NO с CO и окислението на CO и C6H6 с O2 са осъществени върху модифицирани и 
немодифицирани с La катализатори. Модифицирането на γ-Al2O3 с La под 3тегл.% има позитивен 
ефект върху каталитичното поведение на нанесените Cu-Co оксидни катализатори. Добавянето на 
La потиска образуването на γ-Al2O3, както и възпрепятства взаимодействието на активната Cu-Co 
оксидна фаза с носителя и образуването на алуминати. Модифицирането на носителя с La 
предотвратява внедряването на Cu йони в γ-Al2O3 по време на импрегнирането с Cu-Co нитрати. 
Така активния Cu-Co оксиден шпинел, нанесен върху La/Al2O3 има съотношение Co:Cu, което е 
близо до това на стехиометричния CuCo2O4 шпинел. Модифицираните с La катализатори 
притежават висока активност по отношение на реакциите:  NO+CO, CO+O2 и C6H6+O2, в сравнение с 
немодифицираните катализатори. Вграждането на La в носителя не променя енергийното 
състояние на каталитично - активните центрове, а по-скоро увеличава броя на тези центрове. 
 
 
6. D. Stoyanova, P. Georgieva, N. Kasabova,“Pd-containing catalysts promoted by NiO designed for 

reduction of NO with CO at stoichiometric NO/CO ratio”, Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis, 
108, 2013, p. 391-402. 
 
Abstract 
This paper presents the investigations and the results on Pd-containing catalysts on corundum support 

and NiO, deposited subsequently by the impregnation method. The physical chemical characteristics of 
Pd/NiO composites on alumina support have been studied and their catalytic properties have been tested 
in the process of NO reduction by CO. The catalyst samples have been characterized by means of X-ray 
diffraction analysis. Their specific surface area has been measured by the adsorption method. The 
particle size, morphology and size distribution were determined using a TEM JEOL 2011 at 200 kV. Some 
doping additives have been found to exert a favorable effect in the precursors upon the dispersion 
degree of the prevailing phases, on the physical–chemical parameters and on the mechanical strength 
indexes of the formed catalysts. The simultaneous presence of the two active phases—Pd and NiO in the 
catalyst samples ensures high activity within the studied temperature interval and within a wide range of 
space velocities. Moreover,  these catalysts have low temperatures of starting the catalytic reaction, high 
thermal stability, whereupon they manifest resistivity after overheating. 
 
Резюме 
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Тази статия представя изследванията и резултатите на Pd-съдържащи катализатори върху носител 
корунд и NiO,  нанесени по метода на импрегнирането. Изследвани са физикохимичните 
характеристики на Pd/NiO композити върху алуминиева основа и техните каталитични свойства са 
тествани в реакцията на редукция на NO с CO. Образците са охарактеризирани чрез рентгенофазов 
анализ. Тяхната специфична повърхност е измерена по метода на адсорбцията. Размерът на 
частиците, морфологията и разпределението им по размер бяха определени с помощта на TEM 
JEOL 2011 при 200 kV. Установено е, че някои допанти в прекурсорите оказват благоприятен ефект 
върху дисперсността на преобладаващите фази, върху физико-химичните параметри и върху 
показателите за механична якост на получените катализатори. Едновременното присъствие на 
двете активни фази - Pd и NiO в катализатора осигуряват висока активност в рамките на 
изследвания температурен интервал и в широк диапазон от обемни скорости. Освен това тези 
катализатори имат ниски стартови температури, висока термична стабилност и устойчивост след 
прегряване. 
 
 
7. I.Mihailova, T. Radoykova, G. Ivanov, D. Stoyanova, D. Mehandjiev, “Slag-based materials as 

catalysts in oxidation reactions”, Journal of Chemical Technology And Metallurgy, Vol. 49, No. 4, 2014, 
p. 391-401 
 
 
Abstract 
The ability to create new active catalysts for complete oxidation of carbon monoxide and organic 

compounds on the basis of the metallurgical slag for waste gas purification was proven. The procedure 
for the synthesis of the catalysts includes only acid and thermal activation of the metallurgical slag, 
during which in addition to increasing the catalytic activity, the specific surface area is also increased 
several times. ICP-OES analysis, Differential thermal analysis (DTA), Thermogravimetric analysis (TGA), X-
ray diffraction (XRD) measurements and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy have been used 
for the study of the composition and structure of the resulting materials, and the processes of phase 
formation. The textural properties and the chemical composition of the surface have been investigated 
by Scanning electron microscopy (SEM), BET analysis and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The 
catalysts obtained from metallurgical slag can be successfully used for purification of waste gases in 
industry and transport. 
 
Резюме 
Доказана е способността да се създадат нови активни катализатори за пълно окисление на 

въглероден оксид и въглеводороди на основата на металургична шлака за пречистване на 
отпадни газове. Синтезът на катализаторите включва само киселинно и термично активиране на 
металургичната шлака, при което освен повишаване на каталитичната активност, специфичната 
повърхност се увеличава няколко пъти. За изследване на състава и структурата както и процесите 
на фазообразуване са използвани (ICP-OES) анализ, диференциален термичен анализ (DTA)  
термогравиметричен анализ (TGA), рентгенова дифракция (XRD) и инфрачервена спектроскопия с 
преобразувание на Фурие (FTIR). Текстурните характеристики и химическия състав на 
повърхността са изследвани, чрез сканираща електронна микроскопия (SEM), БЕТ анализ и 
рентгенова фотоелектронна спектроскопия (XPS). Катализаторите, получени от металургична 
шлака могат успешно да се използват за очистване на отпадни газове от промишлеността и 
транспорта.  
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8. D. D. Stoyanova, D. R. Mehandjiev, “Phase Formation and Catalytic Activity of Cu-Co-spinel catalyst 
deposited on Al/SI/Mg - support”,  Bulgarian Chemical Communications – Vol. 47, No. 2, 2015, p. 483-
490 

 
Abstract 
The paper is devoted to Cu-Co oxide catalysts deposited on a commercially available high-temperature 

support containing aluminum, magnesium and silicon, calcined at different temperatures: 350, 450, 550, 
650 and 750oС. The samples are prepared by impregnation with aqueous solutions of Cu and Co nitrates. 
The catalysts are characterized by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), X-ray diffraction (XRD), 
scanning electron microscopy (SEM), differential thermal analysis (DTA), and BET method. Chemical 
analysis of the samples is also carried out. The phase formation at different preparation temperatures 
and the catalytic activity of copper cobaltite in the reaction of CO oxidation with oxygen at two space 
velocities (20 000 and 100 000 h-1) are investigated. The stability of the specimens to catalytic poisons at 
the same space velocities is studied. It is established that the most promising catalysts regarding the 
catalytic activity and stability to poisoning with SO2 are the catalysts calcined in the range 350 – 550oС. 
At these temperatures a Cu-Co oxide spinel - like phase is formed. These results give us the reason to 
suppose a possible implementation of the high-temperature support in the preparation of catalysts for 
the purification of toxic emissions of gaseous fluids in the practice. 
 
Резюме 
Работата е посветена на Cu-Co оксидни катализатори, нанесени върху фирмен 

високотемпературен носител, съдържащ алуминий, магнезий и силиций и накалени при различни 
температури: 350, 450, 550, 650 и 7500С. Образците са получени по метода на пропиването от 
водни разтвори на нитрати, съдържащи Cu и Co. Катализаторите са охарактеризирани 
посредством рентгенови фотоелектронни спектри, рентгенофазов анализ, диференциален 
термичен анализ, сканираща електронна микроскопия и по метода на БЕТ. Направен е химически 
анализ на образците. Изследвано е фазообразуването, при различни температури на получаване и 
каталитичната активност на меден кобалтит в реакцията на окисление на СО с кислород при две 
обемни скорости (20 000 и 100 000h-1). Проследена е и устойчивостта на образците към 
каталитични отрови като SO2 при същите обемни скорости (20 000 и 100 000h-1). Установено е, че 
най-добра перспективност по отношение активността на разглежданата реакция и стабилност 
спрямо отравяне и активност съчетана с SO2 показват катализаторите, накалени в температурен 
интервал 350 – 5500С, при която температура се формира шпинелоподобната Cu-Co оксидна фаза. 
Това ни дава основание за възможната приложимост на високотемпературния носител за 
нанесени катализатори за очистване от токсични емисии на газови флуиди. 
 
 
9. D. D. Stoyanova, N. A. Kasabova, D.Shishkov, Tc. Velinova, D. Dimitrov, V. Grancharov, “Catalytic 

Decomposition of N2O, Contained in Waste Gases, Origination from HNO3 Production”, Bulgarian 
Chemical Communications – Vol. 47, No. 4, 2015, p. 1008-1013 
 
Abstract 
The object of the present investigations is a catalyst sample possessing a spinel-like structure, 

comprising copper, zinc and aluminum oxides in a ratio Cu:Zn:Al = 1:1:4. The conditions of co-
precipitation of copper - zinc ammonia-carbonate solutions and a solution of aluminum nitrate ensure 
nano-size dimensions of the precursors and high dispersion degree after calcination of the contact 
masses at a temperature of 9000С. This fact predetermines the high activity of the catalyst during the 
testing in kinetic and diffusion regime of operation at gaseous hourly space velocities of W = 8500 h-1 and 
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17000 h-1, T = 8300C and inlet N2O concentration = 1100 ÷ 1400 ppm, i.e. under conditions analogous to 
those in the industrial process. The degree of decomposition (α) is higher than 0.9. The catalytic sample 
having the above indicated composition is highly active in the reaction of decomposition of N2O into N2 
and O2 in the case of production of HNO3 based on the method of Ostwald as early as in the first steps of 
the process – catalytic oxidation of NH3, i.e. “secondary in sequence”. 
 
 Резюме 
Обект на изследванията е катализаторен образец с шпинелоподобна структура на мед, цинк, 

алуминиеви оксиди в съотношение Cu:Zn:Al = 1:1:4. Условията на съутаяване от мед, цинк 
амонячно-карбонатни разтвори и разтвор от алуминиев нитрат, осигуряват наноразмерност на 
прекурсорите и висока дисперсност след накаляване на контактните маси при температура 9000С. 
Това предопределя високата активност на катализатора при изследване в кинетичен и 
дифузионен режим при обемни скорости, W = 8500, 17000h-1, T = 8300C и N2O на вход = 1100 ÷ 
1400ppm т.е. условия аналогични на промишлените. Степента на разлагане (α) е по-голяма от 0.9. 
Каталитичната композиция с посочения състав е високоактивен катализатор за декомпозиране на 
N2O до N2 и O2 при производството на HNO3 по метода на Освалд още в първия стадий – 
каталитично окисление на NH3, т.е. “secondary”. 
 
10. Daniela D. Stoyanova, Srdjan P. Petrovic, Petya Z. Georgieva, Ana Terlecki-Baricevic, Dimitar R. 

Mehandjiev,“DIRECT DECOMPOSITION OF NITRIC OXIDE ON PEROVSKITE TYPE CATALYSTS”, Journal of 
Chemical Technology and Metallurgy, Vol. 52, No. 1, 2017, p. 75-80. 
 
Abstract 
The purpose of this work is to study the activity of perovskite type LaTixMgyFezО3 catalysts in NО 

decomposition in a neutral medium in absence of a reducing agent. The catalysts are characterized by 
XPS analyses and their specific surface area determination. It is found that direct nitric oxide 
decomposition proceeds manifesting the catalyst samples high efficiency. It takes place above a certain 
temperature in oxidizing agents’ absence. A process is elaborated the basis of this effect aiming to form 
catalytically active complexes on the surface of the catalyst samples. 
 
Резюме 
Целта на настоящата работа е да се изследва активността на перовскитен катализатор тип 

LaTixMgyFezО3 за разлагане на NО в неутрална среда при отсъствие на редуциращ реагент. 
Катализаторите са охарактеризирани посредством XPS анализи и е измерена тяхната специфична 
повърхност. Установено е, че изследваните проби от катализатора показват висока ефективност за 
директното разлагане на азотен оксид. Процесът протича над определена температура при 
отсъствие на окислители. На основата на този ефект е разработен процес, целящ образуването на  
каталитично активни комплекси на повърхността на каталитичните образци. 
 
11. P. Stefanov, S. Todorova, A. Naydenov, B. Tzanevac, H. Kolev, G. Atanasova, D. Stoyanova, Y. 

Karakirova, K. Aleksieva, “On the development of active and stable Pd-Co/γ-Al2O3 catalyst for complete 
oxidation of methane”, Chemical Engineering Journal, 266, 2015, p. 329-338. 
  
Abstract 
The study is focused on the development of highly active and stable catalyst for combustion of methane 
by varying the Co loading and sequence of Pd–Co deposition onto γ-Al2O3. The catalysts were 

characterized by X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), electron paramagnetic 
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resonance  (EPR), transmission electron microscopy (TEM) and reaction kinetics measurements. The role 
of the cobalt oxide phase is revealed to stabilize the palladium in oxidized state and to serve as reservoir 
of oxygen species. The reaction pathway over Pd–Co catalysts proceeds most probably through Mars– 
van Krevelen mechanism, the water molecules being in competition with the methane molecules for 
the PdO adsorption sites. Further experiments were carried out to prepare and test samples in the form 
of structured (monolithic) catalysts, based on anodic alumina and Fe–Cr–Al-alloy carriers, whereupon 

thecomposition of the active phase is the same as that of the most promising one, supported on crushed 
alumina particles. 
 
Резюме 
Изследването е фокусирано върху разработването на силно активен и стабилен катализатор за 

изгаряне на метан, чрез промяна на съдържанието на Co и последователността на отлагането на 
Pd-Co върху γ-Al2O3. Катализаторите са охарактеризирани с рентгенова дифракция (XRD), 
рентгенова фотоелектронна спектроскопия (XPS), електронен парамагнитен резонанс (EPR), 
трансмисионна електронна микроскопия (TEM) и измервания на кинетиката на реакцията. Ролята 
на фазата на кобалтовия оксид е да стабилизира паладия в окислено състояние и да служи като 
резервоар на кислородни видове. Реакционният маршрут на Pd-Co катализаторите протича най-
вероятно през механизъм на Марс–ван Кревелен, като водните молекули са в конкуренция с 
молекулите на метана за местата за адсорбция на PdO. Бяха проведени допълнителни 
експерименти за приготвяне и тестване на проби във формата на структурирани (монолитни) 
катализатори: сплав на Fe – Cr – Al, аноден алуминиев оксид като втори  носител. Съставът на 
активната фаза на този тип катализатори е същият като този, нанесен на фракцията от алуминиев 
оксид.  
 
 
12. I.Stambolova, Vl. Blaskov, D. Stoyanova, L. Dimitrov, K. Milenova, Al. Elias, M. Shipochka, 

“Hydrotermally Prepared ZnO Powder-form materials for photocatalytic applications”,  Compt. 
Rendus de l' Academie bulgar des Sciences Vol. 68, No. 4, 2015, p. 463-468. 
  
Abstract 
In this study ZnO photocatalysts were prepared by polymer-assisted precipitation, followed by 

hydrothermal treatment at 1400C. The precursors were zinc acetate and a three-block copolymer. The 
obtained materials were characterized by X-ray difraction (XRD), infrared spectroscopy (IRS) and BET 
analysis. The X-ray analysis and IRS proved the formation of well crystallized ZnO phase. The obtained 
samples possess micropores and mesopores within the range 2-22 nm. The photocatalytic activities were 
estimated using aqueous diazo dye solution (model pollutant Reactive Black 5 (RB5)), which is used in the 
textile industry. The experiments were conducted under UV-light illumination. It was established that the 
oxidative discolouration reaction follows pseudofirst order kinetics. The degree of discolouration on 
polymer modified  (PH) samples is higher than that on the non-modified ones (H). The obtained results 
show that the application of hydrothermal treatment of the initial sol is a promising low-temperature 
method for the preparation of well crystallized ZnO phase with improved photocatalytic efficiency for the 
discolouration of the waste water, polluted by azo dye. 
  
Резюме 
В това проучване фотокатализатори на основата на  ZnO са получени чрез утаяване с помощта на 

полимер, последвано от хидротермална обработка при 140°С. Прекурсорите са цинков ацетат и 
триблоков съполимер. Получените материали бяха охарактеризирани с рентгенова дифракция 
(XRD), инфрачервена спектроскопия (IRS) и BET анализ. Рентгеновият анализ и IRS доказаха 
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образуването на добре кристализирана ZnO фаза. Получените проби притежават микропори и 
мезопори в диапазона 2-22 nm. Фотокаталитичните свойства бяха оценени с помощта на воден 
разтвор на диазо багрило (моделен замърсител Reactive Black 5 (RB5)), който се използва в 
текстилната промишленост. Експериментите са проведени при осветяване с UV светлина. 
Установено е, че реакцията на окислително обезцветяване следва кинетика от псевдопърви 
порядък. Степента на обезцветяване на полимерно модифицирани (PH) проби е по-висока от тази 
на немодифицираните (H). Получените резултати показват, че прилагането на хидротермална 
обработка на изходния зол е обещаващ нискотемпературен метод за получаване на добре 
кристализирана ZnO фаза с повишена фотокаталитична ефективност за обезцветяване на 
отпадните води, замърсени с азо багрило. 
 
13. E. Eliyas, I. D. Stambolova, V. N. Blaskov, D. Stoyanova, K. I. Milenova, L. D. Dimitrov, M. G. 

Shipochka, O. S. Dimitrov,“Preparation of ZnO photocatalysts by copolymer Pluronic-assisted 
hydrothermal  process”, Bulgarian Chemical Communications, Vol. 47, Special issue C, 2015, p. 94-98. 
 
Abstract 
Mesoporous ZnO powders were prepared by hydrothermal treatment (HT) of a three-block copolymer 

(P123) containing precipitate. Well-crystallized wurtzite ZnO phase powders were obtained. The particles 
consisted of oval nest-like units, which contained both non-uniformly distributed nanosheets and 
nanorods. Increasing the Pluronic (P123) content up to a certain value led to a larger share of the 
mesopores at the expense of micropore part. The ZnO samples, obtained from polymer-modified HT 
precipitate, exhibited a higher photocatalytic activity in oxidative discoloration of Reactive Black (RB5) 
dye than that of the reference sample. A larger surface area and a larger pore volume provided a larger 
number of surface active sites for the photocatalytic reaction increasing the adsorption capacity and 
facilitating the transportation of the dye. 
 
Резюме 
Mезопорести прахове от ZnO бяха получени чрез хидротермална обработка на утайки, 

съдържащи три-блоков съполимер. Получени са прахове съдържащи добре кристализирала 
вюрцитна фаза. Частиците са съставени от овални гнездовидни структури, съдържащи различни 
нанолиста и нанопръчици. Увеличаването на концентрацията на Плуроник (P123) до определена 
стойност, води до по-голям дял на мезопорите за сметка на микропорите. Образците от ZnO, 
получени от полимерно модифицирани  хидротермално обработени утайки, проявяват по-висока 
фотокаталитична активност в реакцията на окислително обезцветяване на багрилото Реактивно 
Черно в сравнение с тази на референтния образец. По-високата специфична повърхност и по-
големия обем на порите предоставят по-голям брой достъпни повърхностно активни центрове за 
фотокаталитичната реакция,  като повишават адсорбционния капацитет и улесняват транспорта на 
молекулите на багрилото. 
 
14. I.K. Mihailova, S.V. Dimitrova, D.D. Stoyanova, D.R. Mehanjiev, “Influence of the carrier phase 

composition on the catalytic activity of copper-cobalt oxides deposited on glass-ceramics”,  Bulgarian 
Chemical Communications, Vol. 48, No. 3, 2016, p. 451-455. 
 
Abstract 
In order to check to what extent the slag based glass-ceramics may be used as carriers in the 

preparation of active supported catalysts, copper-cobalt oxide catalysts on different carriers (glass-
ceramics obtained on the basis of blast furnace slag) were studied. The catalytic activity towards the 
complete oxidation of carbon monoxide was evaluated. The samples were characterized by X-ray 
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diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and BET analyses. Тhree main crystalline phases 
were present in varying proportions in the catalyst carriers: melilite, anorthite and pyroxene. The results 
of catalytic tests were interpreted with respect to the catalyst carrier phase composition. It was found 
that the catalytic activity and the formation of catalytically active complexes depend on the phase 
composition of the carrier. Among the crystalline phases present in the composition of the carriers, 
pyroxene contributes to the formation of the most efficient catalytically active complexes. 
 
Резюме 
С цел да се провери доколко шлакоситали могат да се използват като носители за получаване на 

активни нанесени катализатори, са изследвани катализатори, получени чрез нанасяне на медно-
кобалтови оксиди на различни шлакоситали. Каталитичната активност е изследвана по отношение 
пълното окисление на въглероден оксид. Образците са охарактеризирани с помощта на 
рентгенодифракционен анализ, сканираща електронна микроскопия и BET-анализ. Установено е, 
че основните кристални фази в тях са мелилит, анортит и пироксен в различни съотношения. 
Резултатите от каталитичните тестове са интерпретирани във връзка с фазовия състав на 
носителите на катализаторите. Установено е, че каталитичната активност и формирането на 
каталитично активни комплекси зависят от фазовия състав на носителите. От кристалните фази в 
състава на носителите, пироксенът допринася за образуване на най-ефективни каталитично 
активни комплекси. 
 
15. I. Stambolova, Vl. Blaskov, D. Stoyanova, I. Avramova, L. Dimitrov, K. Milenova, K. Balashev, S. 

Simeonova, A. Tzonev, L. Aleksandrov, A. Eliyas, “Dependence of the textural properties and surface 
species of ZnO photocatalytic materials on the type of precipitating agent used in the hydrothermal 
synthesis”, Bulletin of Materials Science, Vol. 40 No. 3, 2017, p. 483-492.  
 
Abstract 
Three different precipitating agents (NaOH, NH4(H)CO3 and CO(NH2)2) have been applied for the 

hydrothermal synthesis of ZnO powder materials, aiming at obtaining various types of porosity and 
surface species on ZnO. The synthesis procedures were carried out in the presence and in the absence of 
tri-block copolymer Pluronic (P123, EO20PO70EO20). These materials were characterized by powder X-
ray diffraction (PXRD), X-ray photoelectron spectroscopy  (XPS), scanning electron microscopy (SEM)–
energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), BET method and TG–differential thermal analysis (DTA) 
method, and their photocatalytic activities were tested in the removal azo dye Reactive Black 5 (RB5). 
The urea precipitant yields spongy-like surface forms and the greatest share of mesopores. It has 
the highest specific surface area, highest degree of crystallinity of wurtzite ZnO phase and largest 

content of surface OH groups in comparison with the other two precipitants. The zinc hydroxycarbonate 
intermediate phase is missing in the case of NaOH as precipitating agent; therefore, it manifests poorer 
textural characteristics. The morphology of P123-modified sample is different and consists of needle-
shaped particles. The urea-precipitated samples display superior performance in the photocatalytic 
oxidation reaction, compared with the other precipitated samples. The other two precipitating agents 
are inferior in regard to their photocatalytic activity due to greater share of micropores (not well-
illuminated inner surface) and different surface morphologies. 
 
Резюме 
Приложен е хидротермален синтез на прах от ZnO с участието на три различни утаяващи реагента 

(NaOH, NH4(H)CO3 и CO(NH2)2) с цел да се получи ZnO с различна пористост и повърхностни форми. 
Процедурите за синтез се провеждат в присъствието и в отсъствието на триблоков съполимер 
Pluronic (P123, EO20PO70EO20). Тези материали са охарактеризирани с прахова рентгенова 



 

11 
 

дифракция (PXRD), рентгенова фотоелектронна спектроскопия (XPS), сканираща електронна 
микроскопия (SEM) - енергийно-дисперсивен рентгенов анализ (EDX), BET метод и TG-
диференциален термичен анализ ( DTA), а техните фотокаталитични активности бяха тествани при 
разграждане на азо багрило Reactive Black 5 (RB5). Утаяването с карбамид  дава форми подобни на 
пореста гъба с най-голям дял мезопори. Образците имат най-висока специфична повърхност, най-
висока степен на кристалност на вюрцитната фаза от ZnO и най-голямо съдържание на 
повърхностни OH групи в сравнение с другите два утаителя. Междинната фаза на цинков 
хидроксикарбонат липсва в случая на NaOH като утаител; следователно, той проявява по-лоши 
текстурни характеристики. Морфологията на пробата, модифицирана с P123, е различна и се 
състои от игленообразни частици. Утаените с карбамид образци показват превъзходни 
характеристики в реакцията на фотокаталитично окисление в сравнение с другите проби. Другите 
два утаяващи агента отстъпват като фотокаталитична активност, поради по-голям дял на 
микропорите (недостатъчно осветена вътрешна повърхност) и различни морфологии на 
повърхността. 
 
 
16. V.N. Blaskov, I. D. Stambolova, K.I. Milenova, K.L. Zaharieva, L. D. Dimitrov, D. D. Stoyanova, A. E. 

Eliyas, “The photodegradation of Methylene Blue and Metyl Orange dyes and thenir mixture by ZnO 
obtained by hydrothermally activated precipitates”,  Bulgarian Chemical Communications, Vol 49, 
Special Edition B, 2017 p. 183-187. 
 
Abstract  
Zinc oxide sample was obtained by precipitation followed by hydrothermal treatment. The sample was 

characterized by PXRD, BET method and TG-DTA methods. Thermal treatment at 170oC results in 
formation of well crystallized wurtzite phase. The BET analysis revealed prevailing quantity of mesopores 
(15 - 50 nm). The hysteresis loop of the adsorption–desorption isotherms implies the presence of 
cylindrical pores. The photocatalytic degradation of two types of dyes, namely hetero- polyaromatic 
(Methylene Blue, MB) and azoic (Methyl Orange, MO) dye and the simultaneous photodegradation of 
the mixture of MO and MB dyes in aqueous solution under UV irradiation have been studied. The rate of 
degradation of MB and the mixture MO+MB is higher than those of MO dye.  
 
Резюме 
Цинков оксид бeше получен чрез утаяване и последваща хидротермална обработка. Той е 

охарактеризиран посредством прахова рентгенова дифракция, БЕТ метод и ТГ–ДТА анализи. Беше 
регистрирано формирането на добре кристализирала вюрцитна фаза след термична обработка 
при 170оС. С помощта на БЕТ метода беше установено наличието на преобладаващи мезопори 
(15-50 nm). От вида на хистерезисните криви, наблюдавани в адсорбционно – десорбционните 
изотерми на образеца, съдим за присъствие на цилиндрични пори. Изследвано беше 
фотокаталитичното разлагане на два вида багрила – хетерополиароматно (Метиленово Синьо) и 
азо багрило (Метил Оранж), както и фотокаталитичното обезцветяване на сместа от двете багрила 
във воден разтвор, под действие на ултравиолетова светлина. Установено беше, че скоростта на 
разграждане на Метиленовото Синьо, както и на сместта от Метиленово Синьо и Метил Оранж е 
по-висoка, отколкото скоростта на разлагане само на багрилото Метил Оранж. 
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17. Daniela Stoyanova, Irena Mihailova, Dimitar Radev, Georgi Ivanov, Dimitar Mehandjiev, 
„CATALYTIC OXIDATION OF CO BY COPPER-NICKEL OXIDES SUPPORTED ON γ -ALUMINA”, Compt. rend. 
Acad. bulg. Sci., Vol. 70, No. 8, 2017, p. 1095-1102 
 
Abstract 
The research work presents Cu-Ni oxide catalysts, deposited on γ-Al2O3 support and thereafter calcined 

at various temperatures: 4000C, 5000C, 6000C and 7000C. The catalyst samples have been prepared by 
the impregnation method using aqueous solutions of nitrates, containing Cu and Ni. The catalysts have 
been characterized by means of X-ray diffraction analysis, chemical analysis and by the BET method. The 
phase formation has been studied at different temperatures of synthesis and their catalytic activity in the 
reaction of CO oxidation with oxygen at space velocity 20 000 h-1. The deposition of a mixture of copper 
and nickel nitrates followed by consecutive thermal treatment with in the temperature interval 400-
7000C leads to the formation of phases displaying high catalytic activity on the surface of the γ -Al2O3 
support in CO oxidation. At synthesis temperatures 4000C and 5000C mainly the oxide phases of nickel 
oxide (bunsenite) and copper oxide (tenorite). The increase in the synthesis temperature leads to 
lowering of the content of these phases and obtaining of new phases of the spinel type as a result of the 
interaction between these oxide phases as well as with the support, which leads to changes in the 
catalytic activities. 
 
Резюме 
Изследователската работа представя Cu-Ni оксидни катализатори, нанесени върху γ-Al2O3 носител 

и след това накалявани при различни температури: 4000C, 5000C, 6000C и 7000C. Катализаторите са 
получени по метода на импрегнирането, като се използват водни разтвори на нитрати, 
съдържащи Cu и Ni. Катализаторите са охарактеризирани чрез рентгенов дифракционен анализ, 
химичен анализ и BET метод. Изследвано е образуването на кристалните фази при различни 
температури на синтез и тяхната каталитична активност в реакцията на окисление на СО с 
кислород при обемна скорост 20 000 h-1. Отлагането на смес от медни и никелови нитрати, 
последвано от термична обработка в температурния интервал 400-7000С, води до образуването на 
фази, показващи висока каталитична активност за окислението на CO. При температури на синтез 
4000C и 5000C основните фази са никелов оксид (бунзенит) и меден оксид (тенорит). 
Повишаването на температурата на синтез води до понижаване на съдържанието на тези фази и 
получаване на нови фази от шпинелен тип, в резултат на взаимодействието между тези оксидни 
фази, както и с носителя, което води до промени в каталитичните свойства. 
 
 
18. I. Mihailova, D. Radev, D. Stoyanova, K. Aleksieva, D. Mehandjiev,  „Synthesis and catalytic activity 

for CO-oxidation of biphasic CuO-NiO solids”, Oxidation Communications 40 No 4, 2017, p. 1337-1345 
 
Abstract 
Biphasic CuO-NiO solids were synthesised using mechanical activation and thermal treatment of a 

mixture of nickel oxalate and copper oxalate at different temperatures (400, 500, 600 and 7000C). XRD 
analysis identified two crystalline phases in the samples with the structures of CuO Tenorite and NiO 
Bunsenite, accordingly. A change in the catalytic activity with respect to CO oxidation of biphasic CuO-
NiO solids obtained at different temperatures was found. The change is due to the different specific 
surface area of the samples on the one hand and to the possible formation of solid solutions (respectively 
Ni(1-x)CuxO with a cubic symmetry and Cu(1-y)NiyO with a monoclinic symmetry). The formation of these 
solids with a variable composition corresponds to the data of the variation in the unit cell parameters of 
both phases, depending on the synthesis temperature and to the EPR spectra of the samples. 



 

13 
 

 
Резюме 
Двуфазни CuO-NiO образци бяха синтезирани с помощта на механично активиране и термична 

обработка на смес от никелов и меден оксалати при различни температури 400, 500, 600 и 7000С. 
XRD анализът идентифицира две кристални фази в пробите отговарящи на CuO-тенорит и NiO-
бунзенит. Установена беше промяна в каталитичната активност по отношение на окислението на 
СО на двуфазните CuO-NiO катализатори, получени при различни температури. Промяната се 
дължи на различната специфична повърхност на пробите от една страна и възможното 
образуване на твърди разтвори (съответно Ni(1-x)CuxO с кубична симетрия и Cu(1-y)NiyO с 
моноклинна симетрия). Образуването на тези фази с променлив състав, съответства на данните за 
промяна на параметрите в елементарната клетка и на двете фази в зависимост от температурата 
на получаване, както и резултатите от направените  EPR спектри. 
 
 
19. V. Blaskov, I Stambolova, L. Dimitrov, M. Shipochka, D. Stoyanova, A. Eliyas, “Nanosized Zn2SnO4 

powders synthesized by coprecipitation and consecutive hydrothermal treatment in two different 
alkaline media”, Bulgarian Chemical Communications, Vol. 50, No. 1, 2018, p. 58-62. 
 
Abstract 
A two-step method has been applied to the synthesis of zinc orthostannate, Zn2SnO4. As a first step X-ray 

amorphous hydroxide precursor had been obtained by coprecipitation of Zn(NO3)2 and SnCl2 solutions 
using Na2CO3. In the second step the precursor was subjected to hydrothermal treatment (HT) in the 
presence of sodium hydroxide or ammonium hydroxide. The samples have been characterized by X-ray 
diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), scanning electron microscopy (SEM) and UV-
Vis spectroscopy. The precursor powder showed absorption edge at about 423nm, while the absorption 
band of the HT samples, obtained in NH4OH and NaOH, is shifted to 441nm and 471nm, respectively. The 
treatment of the amorphous precipitate in the presence of sodium hydroxide leads to a higher degree of 
crystallization, smaller sizes of the crystallites and higher photocatalytic activity for discoloration of the 
textile dye Methylene Blue (MB). 
 
Резюме 
 
Цинков ортостанат Zn2SnO4 беше получен посредством двустепенен метод. Първоначално беше 

синтезиран рентгеноаморфен хидроксид, чрез съутаяване от разтвори на Zn(NO3)2 и SnCl2 с утаител 
Na2CO3. На втория етап полученият прекурсор беше обработен хидротермално (ХT) в среда на 
натриев хидроксид или амониев хидроксид. Така получените образци бяха охарактеризирани 
чрез рентгенофазов анализ (РФА), рентгенова фотоелектронна спектроскопия (РФС), сканираща 
електронна микроскопия (СЕМ) и UV-Vis спектроскопия. За прахообразния изходен образец беше 
регистриран абсорбционен пик при 423 nm, докато при образците, получени хидротермално ХT в 
среда от NH4OH и NaOH той се измества съответно към 441nm и 471nm. Обработката на аморфната 
утайка в среда на натриев хидроксид води до по-висока степен на кристализация, по-малки 
размери на кристалитите и по-висока фотокаталитична активност при окислително обезцветяване 
на текстилното багрило Метиленово Синьо (MB). 
 
20.  D.Stoyanova, P. Georgieva, I. Avramova, K. Aleksieva, D. Marinova, D. Mehandjiev, “NITRIC OXIDE 

(NО) DECOMPOSITION ON CATALYSTS, CONTAINING OXIDES OF LANTHANUM AND CERIUM, 
SUPPORTED ON γ-ALUMINA”, Journal of rare earths, 37, 2019, p. 151-159. 
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Abstract 
The present work was devoted to study the catalytic activity of lanthanum and cerium oxides separately, 
deposited on g-alumina in the reaction of decomposition of nitric oxide. The catalyst samples were 
prepared by the method of impregnation of γ-Al2O3 using solutions, containing nitrates of lanthanum 
and cerium. The prepared samples were calcined for 4h at temperature 6500C in an oven in air 

atmosphere. The catalysts were characterized by: chemical analysis by inductively coupled plasma 
atomic emission spectrometry (ICP-AES), X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), 
scanning electron microscopy (SEM) combined with energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS), electron 
paramagnetic resonance (EPR) and infrared (IR) spectroscopy, as well as measurement of the specific 
surface area. The results show that the catalysts based on lanthanum oxide and cerium oxide deposited 
on alumina display high catalytic activity over 60% conversion degree with respect to decomposition of 
nitric oxide in the absence of reducing agent. In the presence of reducer the activity reaches 90% 
conversion degree. 
 
Резюме 
Настоящата работа е посветена на отделно изследване на каталитичната активност на лантанови 

и цериевите оксиди, нанесени върху γ-алуминиев оксид в реакцията на разлагане на азотен оксид. 
Катализаторите бяха получени чрез импрегниране на γ-Al2O3 с помощта на разтвори, съдържащи 
нитрати на лантан и церий. Получените образци са накалени в продължение на 4 часа при 
температура 650°С в пещ във въздушна атмосфера. Катализаторите се охарактеризирани 
посредством: химичен анализ чрез атомно-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана 
плазма (ICP-AES), рентгенова дифракция (XRD), рентгенова фотоелектронна спектроскопия (XPS), 
сканираща електронна микроскопия (SEM), енергийно-дисперсивен рентгенов анализ (EDX), 
електронен парамагнитен резонанс (EPR) и инфрачервена (IRS) спектроскопия, както и измерване 
на специфичната повърхност. Резултатите показват, че катализаторите на база на лантанов оксид и 
цериев оксид, отложени върху алуминиев оксид, притежават висока каталитична активност с над 
60%-на степен на конверсия по отношение на разлагането на азотен оксид в отсъствието на 
редуциращ реагент. В присъствието на редуктор активността се повишава и достига степен на 
конверсия 90%. 
 
 
21. Daniela Stoyanova, Irina Stambolova, “Effect of mechanical activation of CaTiO3 powder on some 

physicochemical properties”,  Compt. rend. Acad. bulg. Sci.- Vol. 71, No. 12, 2018, p. 1623-1628. 
 
Abstract 
Orthorhombic polycrystalline calcium titanate (CaTiO3) powders were synthesized by hydrothermal 

method, followed by mechanical activation (MA).  The samples were analyzed by X-ray diffraction (XRD), 
BET method, SEM analysis and IR spectroscopy. It should be pointed out that the mechanical activation 
leads to slight widening of the peaks without shift in the XRD peak positions. The crystallite sizes were 
decreasing with the increasing of MA time.  The MA changes the particles morphology from prismatic to 
globular. Increasing the time of activation leads to shift in the IRS band corresponding to Ti-O and Ti-O-Ti 
bridging stretching modes to higher wavenumbers, which could be assigned to structural distortion and 
compression of Ti-O bond. 
 
Резюме 
Прахове от орторомбичен поликристален калциев титанат (CaTiO3) са синтезирани чрез 

хидротермален метод, последван от механично активиране (MA). Пробите са анализирани чрез 
рентгенова дифракция (XRD), BET метод, SEM анализ и IR спектроскопия. Трябва да се отбележи, 
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че механичното активиране води до леко разширяване на пиковете без изместване в позициите 
на XRD пиковете. Размерите на кристалитите намаляват с увеличаването на времето на МА. MA 
променя морфологията на частиците от призматична към глобуларна. Увеличаването на времето 
на активиране води до изместване на IRS пиковете, съответстващи на свързващите ивици на Ti-O и 
Ti-O-Ti към по-високи вълнови числа, които могат да бъдат приписани на структурно деформиране 
и намаляване на дължината на Ti-O връзката. 
 
22. Silviya Todorova, Anton Naydenov, R. Velinova, Hristo Kolev, Alexander Larin, D. Stoyanova, M. 

Shopska, K. Tenchev, Plamen Stefanov, “Pd–MeOx/Al2O3 (Me = Co, La, Ce) catalysts for methane 
combustion”, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 126, 2019, 663–678 
 
Abstract 
Two series of Pd–MeOx/Al2O3 (Me = Co, La, Ce) catalysts were prepared and tested in reaction of 

methane combustion. The first series comprises the samples obtained by impregnation of γ-Al2O3 with 
the corresponding salts of La and Ce and additionally modified with Co. For the second series the 
LaCeAl2O3 SG and LaAl2O3 SG supports were prepared by the sol–gel method and the cobalt was not 
included as a modifying element. The aim was to obtain catalysts with comparable activities to that of 
the Co-containing samples, however the using of cobalt being subject of exclusion due to its high toxicity. 
The catalysts were characterized by X-ray diffraction, X-ray photoelectron spectroscopy, Temperature 
programmed reduction and Fourier transform infrared spectroscopy. The modification of alumina with 
lanthanum and cerium by impregnation, before the cobalt introduction, decreases interaction between 
the PdO and the support leading to the easy transformation of PdO into the less active Pd, when the 
catalyst is treated at high temperatures. The cobalt-free samples prepared by sol–gel method exhibit 
activity and stability comparable with those of the impregnated cobalt containing Pd + Co/LaAl2O3 
catalyst. The observed high activity is explained by the formation of stable PdO particles, however the 
needed Pd-content to achieve the same activity as Co-containing samples is remarkably 
higher. 
 
 
Резюме 
Две серии от катализатори Pd-MeOx / Al2O3 (Me = Co, La, Ce) бяха получени и тествани в реакция на 

окисление на метан. Първата серия включва образци, получени чрез импрегниране на γ-Al2O3 със 
съответните соли на La и Ce и допълнително модифицирани с Со. За втората серия са приготвени 
носители чрез зол-гел метод: LaCeAl2O3 (SG) и LaAl2O3 (SG), като кобалтът не е включен като 
модифициращ елемент.  Целта беше да се получат катализатори със съпоставима активност с тази 
на Co-съдържащите образци, тъй като използването на кобалт се изключва поради високата му 
токсичност. Катализаторите са охарактеризирани с рентгенова дифракция, рентгенова 
фотоелектронна спектроскопия, термо-програмирана редукция и инфрачервена спектроскопия с 
преобразувание на Фурие. Модификацията на алуминиев оксид с лантан и церий чрез 
импрегниране, преди въвеждането на кобалт, намалява взаимодействието между PdO и носителя. 
Това води до лесното превръщане на PdO в по-малко активния метален Pd, когато катализаторът 
се обработва при високи температури. Образците без кобалт, получени по зол-гел метод, показват 
активност и стабилност, сравними с тези на катализатора Pd+Co/LaAl2O3, при който кобалта е 
нанесен чрез  използване на метода на импрегниране. Наблюдаваната висока активност се 
обяснява с образуването на стабилни частици от PdO.  За постигане на същата активност, както Со-
съдържащите образци е необходимо значително по-високо съдържание на Pd. 
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23. D. Stoyanova, I. Stambolova, V. Blaskov, K. Zaharieva, I. Avramova, O. Dimitrov, S. Vassilev , A. 
Eliyas, N.Nedjalkov, “Mechanical milling of hydrothermally obtained CaTiO3 - morphology and 
photocatalytic activity”, Nano-Structures and Nano-Objects, Vol. 18, 2019, 100301 
 
Abstract 
Nanosized calcium titanate (CaTiO3) powders were prepared for the first time by combination of two 
synthesis methods: hydrothermal treatment and mechanical milling (MM). The samples were analyzed 
by X-ray diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Transmission Electron Microscopy and 
High-Resolution Transmission Electron Microscopy (TEM/HRTEM), Diffuse-reflectance spectroscopy 

(DRS), infrared spectroscopy (IR), Differential Thermal analysis (DTA-TG) and Brunauer– Emmett–Teller 
 (BET) method. The crystallite sizes and degree of crystallinity were decreasing with the increasing of 

MM time. SEM and TEM analyses have revealed that the mechanical milling results in changes in the size 
and shape of the particles — from regular prismatic shape to polygonal form with more oval borders. 
The increased milling time leads to increased number of agglomerates, which consist of smaller particles. 
The shifts to higher wavenumbers in the IRS bands were observed, which corresponded to Ti-O and Ti-O-
Ti bridging stretching vibration modes. These effects could be assigned to structural distortion of the 
lattice. It was established that the mechanical milling influences the band gap energy of the samples: it is 
decreasing upon increasing the MM time. This study proved that the milled CaTiO3 exhibited increased 
photocatalytic activity in the Malachite Green (MG) discoloration under UV light with the increasing of 
milling time. The highest degree of discoloration of MG was observed with the sample, activated for 45 
min (97% after 1 h of irradiation). The increased photocatalytic activity of MM samples could be due to 
increased number of defects (oxidation active sites) and lattice disorder, lower degree of crystallization, 
decreased particle size. 
 
 
Резюме 
Наноразмерен прах от калциев титанат (CaTiO3) се приготвя за първи път чрез комбинация от два 

метода за синтез: хидротермална обработка и механично смилане (MM). Пробите бяха 
анализирани чрез рентгенова дифракция (XRD), сканираща електронна микроскопия (SEM), 

трансмисионна електронна микроскопия и електронна микроскопия с висока разделителна 
способност (TEM/HRTEM), дифузно отражателна спектроскопия (DRS), инфрачервена 
спектроскопия (IR), диференциален термичен анализ (DTA-TG) и Brunauer–Метод на Emmett-Teller 
(BET). Размерите на кристалитите и степента на кристалност намаляват с увеличаването на 
времето за ММ. SEM и TEM анализите разкриха, че в резултат от механичното смилане се  
променят размера и формата на частиците от правилна призматична форма до многоъгълна 
форма с по-овални граници. Увеличеното време на смилане води до увеличен брой агломерати,  
които се състоят от по-малки частици. Наблюдават се измествания към по-високи вълнови числа в 
обхвата на IRS, които съответствуваха на Ti-O и Ti-O-Ti мостови вибрационни  колебания. Тези 
ефекти могат да бъдат приписани на структурно деформиране на решетката. Установено е, че 
механичното третиране влияе върху енергията на ширината на забранената зона на пробите: тя 
намалява с увеличаване времето на MM. Това изследване доказа, че механично активирания 
CaTiO3 проявява повишена фотокаталитична активност при обезцветяване на Малахитово Зелено 
(MG) под UV светлина с увеличаване на времето за обработка. Най-висока степен на 
обезцветяване на MG се наблюдава при пробата, активирана за 45 минути (97% след 1 h 
облъчване). Повишената фотокаталитична активност на ММ пробите може да се дължи на: 
увеличен брой дефекти (активни места за окисление), деформиране на решетката, по-ниска 
степен на кристализация и по-малък размер на частиците. 
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24. Irina D.Stambolova, Daniela D. Stoyanova, Miroslav V. Abrashev, Vladimir N. Blaskov, Maria G. 
Shipochka, Sasho V. Vassilev, Alexander E. Eliyas, “PHASE COMPOSITION AND STRUCTURE OF TiO2 
POWDERS: EFFECT OF PHOSPHORUS DOPANT”,  Compt. rend. Acad. bulg. Sci.- vol 72, No 9, 2019, p. 
1195-1201. 
 
Abstract 
Phosphorus doped titania powders were obtained by hydrothermaly treated precipitates. The samples 

were characterized by means of X-ray diffraction (XRD), Infrared spectroscopy (IRS), Raman spectroscopy 
and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). All the samples contain pure anatase phase with size of the 
crystallites up to 10 nm. Increasing of phosphorus content in TiO2 leads to some changes in Raman and IR 
spectra. The band at 1037 cm-1 in the IRS spectra of P-doped TiO2 samples could be assigned to vibrations 
of P-O-Ti bond. The cause for the widening of all Raman lines with the increase of P-doping content could 
be the increase in the concentration of defects (substitution by P ions) and/or the decrease of the size of 
the crystallites. The applied method leads to preparation of nanosized powders. It was established that 
the phosphorus dopant substitutes Ti cations in the crystalline lattice within the studied range of 
concentrations. 
 
Резюме 
Прахове от титанов диоксид, дотирани с фосфор бяха получени посредством хидротермален 

метод. Синтезираните образци бяха охарактеризирани чрез рентгенова дифракция (XRD),  
инфрачервена спектроскопия (IRS), раманова спектроскопия и рентгенова фотоелектронна 
спектоскопия (XPS). Установено беше, че всички проби съдържат чиста анатазна фаза с размер на 
кристалитите до 10нм. Използваният метод води до получаване на наноразмерни прахове. 
Установено е, че в рамките на изследвания диапазон от концентрации, фосфорните йони 
заместват Ti катиони в кристалната решетка. 
 
 
25. I. Stambolova, D. Stoyanova, M. Shipochka, V. Blaskov, D. Nihtianova, P. Markov, A. Eliyas, R. 
Mladenova, L. Dimitrov, M. Abrashev, G. Avdeev, K. Zaharieva, „Enhanced effect of combination of new 
hybrid TiO2 phase and phosphorus dopant on the physicochemical properties and UV/Visible light 
photocatalytic activity“,Materials Characterization 172 (2021) 110775 
 
 Abstract 
The presence of triple phase TiO2 new mixture (Magneli of higher order homologous series, brookite and 
anatase) containing P dopant ensures positive changes in the structure, in the phase composition and in 
the chemical composition. These changes explained the reasons for the enhanced UV/Vis photocatalytic 
efficiency towards oxidative degradation of ethylene and acetylsalycylic acid. The samples were 
characterized by a set of methods: Raman spectroscopy, Scanning Electron Microscopy (SEM), Diffuse-
Reflectance Spectroscopy (DRS), Differential Thermal Analysis (DTA-TG), X-ray Photolelectron 
Spectroscopy (XPS), Transmission Electron Microscopy and High-Resolution Transmission Electron 
Microscopy (TEM/HRTEM), Electron Paramagnetic resonance (EPR) and X-ray Diffraction (XRD) analyses. 
The combination of the optimal set of values of Ti3+, oxygen radicals and vacancies, Ti-O-P bonds, 
narrower band gap is responsible for the higher quantum yield due to the increased number of charge 
carriers, while the unique phase mixture prevents the recombination of charge carriers. These factors 
guarantee enhanced rate of the photocatalytic reaction, and extended response to the visible light 
region. 
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Резюме 
Наличието на тройна фаза на TiO2 - смес на Magneli фаза (от по-висок хомоложен ред), брукит и 
анатаз), дотирана с фосфор, гарантира положителни промени в структурата, във фазовия състав и 
в химичния състав. Тези промени обясняват причините за повишената UV/Vis фотокаталитична 
ефективност към окислително разграждане на етилен и ацетилсалицилова киселина. Пробите се 
охарактеризират с набор от методи: Раманова спектроскопия, сканираща електронна 
микроскопия (SEM), дифузно-отражателна спектроскопия (DRS), диференциален термичен анализ 
(DTA-TG), рентгенова фотолелектронна спектроскопия (XPS), трансмисионна електронна 
микроскопия и Анализи с трансмисионна електронна микроскопия с висока резолюция (TEM/ 
HRTEM), електронен парамагнитен резонанс (EPR) и рентгенова дифракция (XRD). Комбинацията 
от оптимален набор от стойности на Ti3+, кислородни радикали и вакантни места, Ti-O-P връзки, 
по-тясна забранена зона е отговорна за по-високия квантов добив поради увеличения брой 
носители на заряд, докато уникалната фазова смес предотвратява рекомбинацията на носителите 
на заряди. Тези фактори гарантират повишена скорост на фотокаталитичната реакция и разширен 
отговор  в областта на видимата светлина. 
 
 
26. Irina Stambolova, Daniela Stoyanova, Maria Shipochka, Nelly Boshkova, Alexander Eliyas, Silviya 
Simeonova, Nikolay Grozev and Nikolai Boshkov, “Surface Morphological and Chemical Features of 
Anticorrosion ZrO2–TiO2 Coatings: Impact of Zirconium Precursor”, Coatings 2021, 11, 703. 
 
Abstract 
Dense, highly textured, hydrophobic ZrO2-TiO2 (1:1) coatings with amorphous structure were prepared 
using the sol-gel method. Both organic and inorganic zirconium precursor salts were used. The present 
study dealt with the investigation of their protective ability in a selected model corrosive medium with 
chloride ions as corrosion activators. The coatings showed good anticorrosion performance during the 
test, which was demonstrated both by the weight loss method and potentiodynamic polarization curves. 
The samples were characterized by means of X-ray diffraction (XRD), Atomic Force Microscopy (AFM), 
contact angle measurements, Infrared spectroscopy (IRS), Scanning Electron Microscopy (SEM), 
Differential Thermal analysis (DTA-TG) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). It was established 
that the extent of influence of some factors, like treatment temperature (Ttr) and type of zirconium 
precursor, was different. The PD curves of samples treated at 4000C (A4 and B4, respectively) 
demonstrated an increased effect of the precursor in comparison to Ttr, since the application of organic 
Zr salt led to deterioration of the anodic passivation zones.  Contrary to this, the coatings obtained from 
both the organic and inorganic Zr precursor salts with Ttr = 5000C had similar corrosion efficiency, i.e., 
the influence of the precursor was minimized.  All investigated coatings had no visible corrosion damage. 
It seems that some complex structural and surface parameters, such as amorphous dense structure, 
surface smoothness, hydrophobicity and the surface chemical composition (low hydroxyl groups 
content), were responsible for the increased anticorrosion properties of the composite films. 
 
Резюме 
Плътни, силно текстурирани, хидрофобни ZrO2-TiO2 (1: 1) покрития с аморфна структура се 
приготвят, като се използва зол-гел метод. Използвани са както органични, така и неорганични 
циркониеви прекурсори. Настоящото проучване се фокусира върху изследване на тяхната защитна 
способност в избран модел корозионна среда, съдържаща хлорни йони като активатори на 
корозия. Покритията показаха добра антикорозионна ефективност по време на теста, което беше 
демонстрирано както чрез измерване  загубата на тегло, така и от кривите на потенциодинамична 
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поляризация. Пробите се охарактеризират чрез рентгенова дифракция  (XRD), атомна силова 
микроскопия (AFM), измервания на контактния ъгъл, инфрачервена спектроскопия (IRS), 
сканираща електронна микроскопия (SEM), диференциален термичен анализ (DTA-TG) и 
рентгенова фотоелектронна спектроскопия (XPS). Установено е, че степента на влияние на някои 
фактори, като температурата на обработка (Ttr) и вида на циркониевия прекурсор, е различен. PD 
кривите на обработени проби при 4000C (A4 и B4, съответно) демонстрират повишен ефект на 
прекурсора в сравнение с  температурата на обработка (Ttr), тъй като прилагането на органична Zr 
сол води до влошаване на анодните зони за пасивиране.  За разлика от тях, покритията, получени 
както от органични, така и от неорганични прекурсори на Zr, при температура на обработка Ttr = 
5000C имат близка корозионна ефективност  т.е. влиянието на прекурсора е сведено до минимум. 
Всички изследвани покрития нямат видими корозионни поражения. Изглежда, че някои сложни 
структурни и повърхностни параметри, като аморфна плътна структура, гладкост на повърхността, 
хидрофобност и повърхностният химичен състав (ниско съдържание на хидроксилни групи), са 
отговорни за повишените антикорозионни свойства на композитните филми. 
 
 


