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Хабилитационна авторска справка за научните приноси от 

публикациите на гл.ас.д-р Даниела Димитрова Стоянова  

представени за участие в конкурса за академичната длъжност „доцент“ по 

професионално направление 4.2. „Химически науки“ и научна специалност 

„Химична кинетика и катализ”, за  Лаборатория  “Материали и процеси за 

опазване на околната среда“ ИОНХ – БАН, обявен в ДВ бр. 47 от 4.06. 2021г. 

Общият брой публикации на кандидата е 38 и 1 патент. Кандидатът участва в 

конкурса с 26 публикации.  Кандидатът във всички публикации на хабилитационния 

труд [1-10], като първи автор е посочен в седем от тях. Останалите 16 публикации са 

извън хабилитационния труд. Общият брой на цитати (без автоцитати за всички автори) 

е 154, като 140 са от базата данни на Scopus, а 14 - от други източници. Индексът на 

Хирш (H) от базата данни на  Scopus е 5.  

Насочеността на трудовете на кандидата,  представени за участие в конкурса е 

както приложна, така и фундаментална за ново поколение катализатори за екологични 

проблеми. Всички изследвания на кандидата са насочени към синтез на контактни 

маси с нов дизайн, перспективност и ефективност, предназначени за очистване на 

отпадни газове от автотранспорта и енергетиката от емисии на азотни оксиди (NOx) и 

въглероден оксид (CO). 

Изследванията в публикациите от хабилитационния труд са основно в две 

тематични направления в областта на хетерогенния катализ: 

1. Синтезиране на полиоксидни композити на база алумооксид, минерални 

природни суровини (бентонит и глина) и MgO, за получаване на носители с 

подходящи механофизични и физикохимични параметри, използвани за 

нанасяне на активни компоненти и прилагани в широка гама катализатори; 

2. Разработване и изследване на нанесени катализатори при съдържание на 

металооксидна активна фаза с висока каталитична активност и приложимост 

в процесите на очистване на газови флуиди в химическата, енергийната 

промишлености и автотранспорта. 

          Основни научни приноси: 

Направление 1. „Синтезиране на полиоксидни композити на база 

алумооксид, минерални природни суровини (бентонит и глина) и MgO, за 

получаване на носители с подходящи механофизични и физикохимични 
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параметри, използвани за нанасяне на активни компоненти и прилагани в 

широка гама катализатори” 

Научните трудове включени в това направление са под следните номера 1, 2, 5, 

включени в хабилитационния труд. 

Изследванията в това направление са свързани с приложимост и синтез на нови 

носители за нанасяне на активни металоксидни фази. Целта на изследванията е да се 

намери универсалност в състава на носителя, така че чрез термичната обработка, 

носителят да се използва за широка гама катализатори, работещи в различна 

реакционна среда. Повишаването на еколичните изисквания в промишлената 

практика, на енергетиката и автомобилната индустрия изисква прилагането, както на 

нови технологии, така и на достъпни материали за по-прецизен контрол и 

обезвреждане на флуиди, съдържащи  NOx и CO. Особено перспективни като 

високотемпературни носители на катализатори се явяват освен чистите алумооксиди, 

така и алумосиликатните тип-мулитокордиеритови керамични носители Това се дължи 

на извънредно високата термична устойчивост на корунда, мулита и кордиерита, както 

и на съчетанието между тях и високите механични свойства на посочените носители. 

Алумосиликатните носители се числят към високоалумооксидни материали, които 

съдържат над 45% Al2O3. Големият интерес към тези съединения се обяснява с някои 

ценни техни свойства, като добра термоустойчивост, постоянство на обема при високи 

температури и висока огнеупорност. За производството на високоалумооксидни маси с 

изразени керамични структури се употребяват природни суровини и изкуствено 

получени съединения. За получаване на мулитова керамика е необходимо да се 

използва алумооксид, а глина и каолин са SiO2 съдържащи компоненти и изпълняват 

ролята и на свързващо вещество. Освен мулит в алумосиликатните носители протичат 

процеси за синтезиране на фаза на кордиерит. Кордиеритът е тройно съединение от 

системата MgO-Al2O3-SiO2, който кристализира в полето на мулита. Той притежава 

сложен полиморфизъм. При температура около 14000С се стапя с отделяне на мулит. 

Кордиеритообразуването при употреба на различни суровини е един от съществените 

въпроси в технологията за синтез на носители. Спечената мулитокордиеритовата 

керамика има много добри механични показатели и се отличава с много висока 

термична устойчивост. На тези проблеми е посветена публикация [1]. Получаването на 

носителите се основава на смесване на сухи компоненти с последващо 
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пластифициране , таблетиране и термична обработка. Смесването може да се 

осъществи, както на сухи изходни компоненти, така и на получени чрез утаяване и 

съутаяване по тревиална методика. Като изходни компоненти се използват следните 

естествени глинести материали: бентонит, глина и кизелгур, като съставът на 

получените образци варира в следния диапазон, в %: глина-45-60; Al2O3-30-42 и MgO-

10-20. Установени са условията за образуване на шпинелните фази на кордиерит и 

мулит в температурен интервал 1050-11500С, доказани чрез XRD-анализа, измерена е 

специфичната им повърхност по експресния метод на БЕТ и е изследвана механичната 

им якост. Целта е при един и същи състав да се установят разликите във 

физикохимичните и механофизични параметри при различни методи на синтезиране. 

Установено е, че термичната стабилност на носители получени чрез съутаяване е по-

висока от тези на композитите, получени чрез механично смесване. Установено е, че 

най-съществен етап при получаване на керамични носители – тип мулитокордиерит е 

термичното третиране на масите, процес при който се формират кристалните фази, 

осигуряващи необходимите качества на продукта [1]. Именно в това се изразява 

основния принос на изследването в многофазната дисперсна система, както и 

влиянието на прекурсорите на алумооксида и MgO. Резултатите демонстрират 

синтезиране на мулитокордиеритоподобна фаза с подходяща структура, при по-ниски 

температури -11500С в сравнение с класическата керамика (14500C), което е основен 

принос за структурообразуването и кристализацията на необходим фазов състав. Това 

дава основание за приложимостта на този тип носители в производството на 

високотемпературни катализатори. 

 С цел прилагането на корунда, като високотемпературен носител е проверена 

възможността остатък от деактивиран алумопаладиев катализатор (след екстракция на 

паладия) да се използва като свеж носител. Корундовият носител [2] е на база 

отработен катализатор от производството на азотна киселина при високотемпературна 

декомпозициа на NOx. Отработеният катализатор е подложен на екстракция на 

паладия до 0.0935% и остатъкът е корундова фаза. В изследването за получаване на 

свеж носител корунда се пластифицира с бентонит, гранулира се и се формова, за да 

бъде нанесена металооксидната активна фаза.Така получения свеж носител се 

използва в полиоксидни катализаторни композиции.  Внасянето на модификатори в 

състава на носителя води до промяна на структурните и текстурни показатели на 
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базисния носител. Изучено е влиянието на импрегнирания лантан върху -Al2O3 като 

носител при нанесени катализатори [5]. Утановено е влиянието на лантана до 3тег.% 

върху синтероването при термичното третиране на контактните маси. Модификаторът 

предотвратява внедряването на металните йони в -Al2O3 по време на импрегниране с 

активната фаза за получаване на нанесен катализатор. Установено е, че вграждането на 

лантана в носителя допринася за увеличаване броя на каталитичноактивните центрове 

в катализаторите в изследваните реакции.  

От изследванията в областта на синтезирането на носителите се установи *1, 2 и 

5+, че взаимовръзката при фазовите трансформации в поликомпонентните системи е 

сложна. Физикохимичните показатели на носителя рефлектират в якостните параметри 

и текстурата на контактната маса. От посочените публикации е ясно, че при формиране 

на структурата на носителя от голямо значение е хомогенността на средата на 

синтезиране, прекурсорния фазов състав на компонентите и предварителната 

подготовка на формируемата маса.  

 

Направление 2. „Разработване и изследване на нанесени катализатори при 

съдържание на металооксидна активна фаза с висока каталитична активност и 

приложимост в процесите на очистване на газови флуиди в химическата, 

енергийната промишлености и автотранспорта”. 

 Научните публикации, включени в това направление са в списъка на 

хабилитационния труд под номера: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10. 

 Предметът на разработките в това направление е посветен на приложните и 

фундаментални изследвания, свързани с изучаването и използването на нови по-

активни и перспективни катализатори в процесите на редукция на NO с CO, окисление 

на CO и въглеводороди в газови флуиди. Едно от предизвикателствата в съвременната 

технология за разработване на контактни маси е синтезиране на катализаторни 

композиции с висока активност и селективност, висока термоустойчивост и повишена 

устойчивост към отравяне. Тези качества на катализаторите зависят до голяма степен 

от предварително синтезирания носител. Установено е влиянието на Pd като активна 

фаза в съчетание с различни металооксидни фази за посочените реакции [2, 6].

 Дезактивираните катализатори са полидисперсни системи по структура и 

съществременно са смеси с различна гранулометрия. Това е в резултат на различното 
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разрушаване на катализаторните гранули по време на експлоатация. От тук произтича 

многостадийността на технологичните процеси на обработка, особено при извличането 

на ценни метали. Нежелано е замърсяването на получените разтвори, които могат да 

съдържат други метали и онечиствания от носителите. Въпреки тази комплицираност 

на проблема са намерени технологични решения за използване на полезните 

компоненти от металсъдържащи катализатори. Остава открит въпроса за 

оползотворяване на твърдия остатък от нанесените катализатори след извличане. В 

този остатък въпреки все по-усъвършенстваните методи може да се съдържат 

минимални количества ценни метали: Pd, Pt по-малко от 0.1%. За това целта в работата 

[2] е изследване възможността остатък от дезактивиран алумопаладиев катализатор, 

след извличане на Pd да се използва в състава на оксиден композит. За да се установи 

влиянието на паладия върху активността на катализатора, получената полиоксидна 

композиция се изследва в реакцията на редукция на NO с CO и окисление на   CO в 

моделни газови флуиди. За сравнение са използвани Cu-Co оксидни катализатори, 

както и реновиран катализатор съдържащ 2% Pd. Установено е, че присъствието на Pd в 

комбинация с нанесената Cu-Co оксидна фаза повишава не само активността на 

катализатора по отношение на посочената реакция, а също така се повишава 

устойчивостта му към отравяне с SO2. В този случай катализаторът е подходящ да се 

използва като такъв за очистване на замърсени газове от промишлената практика. 

 Избраната технология не променя драстично параметрите на катализаторната 

композиция, а механичната якост се повишава, което е благоприятно за 

катализаторите, работещи в условия на локални прегрявания и подложени на 

термоудари. Резултатите получени с помощта на метода на преходния отклик показват, 

че скоростлимитиращия етап е регенерация на каталитично активните центрове и се 

потвърждава мнението, че активността се определя от формиране на активни центрове 

от двойки метални йони в различно окислително състояние. По отношение на 

каталитичните отрови е установена възвратимост на активността за оксидните 

катализатори след прекратяване на подаваната отрова. Това се обяснява с 

образуването на алуминатни фази в композитния носител, променящи 

адсорбционните свойства на контактните повърхности. По този начин се проявява и 

ролята на носителя за възникване на най-благоприятно формиране на повърхностни 

активни фази. Установена е висока степен на редукция на NO при ниска стартова 
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температура. В *6] изследванията са насочени върху Pd-съдържащ катализатор на 

корундов носител и в последствие нанесен NiO по метода на пропиване. При изучаване 

на катализаторите е установено отново влиянието на носителя върху физико-

химичните параметри, дисперсността, респективно активността на контактните маси. 

Основно значение при формиране на текстурата имат прекурсорите на синтезирания 

носител, както и методът на получаване. Тези предпоставки са определящи в 

структурните характеристики на изследваните контакти. Получените резултати за тези 

катализатори дават основание за перспективност на композиции с ниско съдържание 

на паладий, модифицирани с NiO върху алумооксидни носители за приложението им в 

промишлената практика. Образците са изследвани в моделна реакционна среда в 

температурен интервал до 4000С и високи обемни скорости от20 000 до 40 000h-1, като 

се достига 95%-на редукция на NO още при 1900С. Това се дължи на 

структурообразуващото въздействие както на фазите на носителя, така и на 

металооксидната фаза (NiO). Катализаторът проявява и резистентност след прегряване, 

дължащо се на силното влияние на морфологичния и структурен генезис на 

контактната маса. Това дава основание да се твърди, че технологичния цикъл на 

обработка на дезактивиран Pd-съдържащ катализатор може да бъде затворен и да се 

намали замърсяването на околната среда от твърди отпадни катализатори. В този 

аспект е доказана възможността за синтез на нови активни катализатори за пълно 

окисление на СО и въглеводороди на база металургична шлака и 3d преходни метали 

при високо съдържание на SO2  в газа [7]. Получаването на композитите включва 

киселинно и термично активиране на шлаката. Този метод води до значително 

повишаване на специфичната повърхност и каталитичната активност. Това е 

възможност за използването им като катализатори за очистване на отпадни газове в 

различни сфери на промишлеността. В посочените реакции класическите катализатори 

съдържат метали от платиновата група. За сравнение е изследвана каталитичната 

активност на Ag(BaCO3)Al2O3 [4], като алтернатива на конвеционален платинов 

катализатор. Установено е, че същият има най-висока активност при Т=5000С, която и 

по-ниска от платиносъдържащия, но демонстрира по-висока устойчивост към отравяне 

с SO2. Получените резултати представляват обещаващ подход за разработване на нов 

тип по-евтин катализатор на основата на среброто. В [8] е установена зависимостта на 

фазообразуването при температури на синтезирани образци с активна фаза – CuCo2O4, 
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нанесен върху алумосиликатномагнезиев високотемпературен носител. От 

проведените изследвания и получените резултати се установи: фазообразуването при 

синтезираните катализатори върху високотемпературен носител играе съществена 

роля по отношение каталитичната активност спрямо реакцията на CO+O2 от въздуха и 

устойчивост спрямо каталитични отрови (SO2). За изграждане на шпинелоподобна Cu-

Co фаза съществена роля играят структурата и текстурата на носителя, както и 

твърдофазните процеси при термичното третиране на контактните маси. Медният 

кобалтит (CuCo2O4) променя чувствителността към силната каталитична отрова (SO2), 

като процесът на отравяне е обратим и активността се възстановява след спирането й. 

Поведението на контактните маси е различно в диапазона на обемни скорости 20 000h-

1 – 100 000h-1, като при по-високите обемни скорости и в присъствие на (SO2), 

високотемпературните катализатори понижават своята активност до 40%, а тези 

накалени до 3500С- активността се понижава до 50-55%. Установена е най-добра 

перспективност по отношение активността в разглежданата реакция и стабилност 

спрямо отравяне на катализатори, накалени в температурен интервал: 350 – 5500С, при 

която температура се синтезира шпинелоподобната Cu-Co оксидна фаза. Широко 

прилаган метод за получаване на нанесен тип катализатори е импрегнирането. От 

гледна точка на изучаване на прекурсорите на активната фаза върху носителите е 

проследено влиянието на природата на импрегниращите разтвори: воден, метанолов, 

етилетерен и ацетонов [3]. Изучена е зависимостта на активността в реакциите на 

редукция на NO с CO  при RO1. Установено е влиянието Fe-оксидната фаза, нанесена 

на активен въглен, като са използвани различни импрегниращи разтвори. 

Каталитичната активност се понижава в следния ред: Воден  Метанолов  Етилетерен 

 Ацетонов. Определящ фактор в изследването е дисперсността на активния компонент 

в нанасяните разтвори, който формира и дисперсността на активната фаза върху 

носителя. Възможно е твърдението, че в резултат на нестабилност и промени в 

състоянието на активната фаза се изменя активността на катализатора в хода на 

реакцията. 

 С цел изследване реакцията на разлагане на NO,  в отсъствие на редуктор CO, в 

неутрална среда е синтезеран и тестван перовскитов тип катализатор *10].  За 

получаване на катализаторите е приложен метода на механично смесване на 

компонентите в планетарна мелница и впоследствие, термично третиране при 
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Т=10000С. Синтезираните образци се различават по съотношенията на трите основни 

компонента Ti, Mg, Fe и съответно са получени: LaTi0.4Mg0.1Fe0.4O3; LaTi0.4Mg0.4Fe0.2O3; 

LaTi0.4Mg0.5 Fe0.13O3; LaTi0.1Mg0.5Fe0.53O3. От анализите и каталитичните изпитания по 

отношение директното разлагане на NO е установено: 

 Върху катализатори от перовскитов тип LaTixMgyFe2O3  прякото разлагане на NO в 

отсъствие на окислители протича при температури над 2500С. Катализаторите 

показват висока ефективност до 80% очистване на газови флуиди. Установена е 

зависимостта на формиране на каталитично активните комплекси (CAC) от 

присъствието и участието на (Fe3+) йони. Кристалната структура на 

катализаторите осигурява обменното взаимодействие между Fe3+ йони и води 

до висока ефективност на САС.  

Нарастващата роля на химическата промишленост в развитието на индустрията 

остро поставя въпросите за мониторинг на вредните емисии в атмосферата. Азотният 

оксид N2O е на едно от първите места в реда на парниковите газове и има 300 пъти по-

висок коефициент на парников ефект от този на СО2. Очистването на отпадните газове в 

производството на HNO3 киселина се осъществява чрез каталитична декомпозиция или 

редуциране на азотните оксиди до елементен N2. Каталитичното разлагане на N2O се 

извършва в температурен интервал над 4000С, като се прилагат както нанесен тип 

катализатори, така и оксидни катализатори. Във връзка с този проблем в *9] са 

изследвани и установени оптималните условия за синтез на шпинелоподобен Cu/Zn/Al  

катализатор за разлагане на N2O до N2 и O2. Същият е сравнен при идентични условия с 

нанесен тип катализатор. Върху корундов носител са нанесени фази на оксидите на Cu, 

Zn и Al. Съотношението на Cu : Zn : Al = 1:1:4 е еднакво и в двете контактни маси. 

Изследването се провежда в изотермичен реактор в кинетичен режим. Реакционната 

среда е газ, взет след контактните мрежи от промишлена инсталация при производство 

на HNO3 киселина по метода на Освалд (Фирма „Неохим“-Димитровград). Високата 

степен на разлагане αр = 0.90 ÷0.98 при обемни скорости 1100 ÷1400 h-1 дава основание 

за следните заключения: 

 Нискотемпературното шпинелообразуване в ранния стадии на 

фазообразуването предопределя висока дисперсност на фазите, респективно 

развита специфична повърхност; 
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 Контактната шпинелоподобна композиция Cu/Zn/Al, получена по метода на 

съутаяване от медцинкоамонячно карбонатен разтвор и алуминиев нитрат е 

високоактивен катализатор за декомпозиране на N2O до N2 и O2 при 

производството на HNO3 киселина по метода Освалд още в първия стадии на 

каталитично окисление на HN3 т.е. „secondary”. 

 Синтезирани са коордиеритошпинелоподобни структури като носители на 

катализатори. Чрез регулиране на дисперсността на нанесените компоненти са 

получени активни кализаторни композити с по-високи технико-икономически 

показатели в сравнение с традиционните контактни маси. Намерена е 

корелация между физикохимичните свойства на полиоксидните композиции, 

активността и селективността спрямо дадена реакция, като модел за 

промишлен дизайн. 
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