
 

1 

 

Авторска справка за научните приноси на публикациите извън 

хабилитационния труд на гл. ас. д-р Даниела Димитрова Стоянова, 

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

професионално направление 4.2. „Химически науки“, 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. 

 

Трудовете на кандидата, представени извън хабилитационния труд са 16 на брой 

[11-26]. Те са посветени на приложни и научни изследвания също в областта на 

екокатализата. Както е отбелязано в хабилитационния труд, така и в посочените тук 

публикации, общата цел е фокусирана в търсене на нови по-ефективни и перспективни 

материали, използвани в различни технологични направления за контролиране на 

вредните емисии в околната среда. Методите, използвани за охарактеризиране на 

всички синтезирани контактни маси (включително и тези от хабилитационния труд) са: 

XRD, SEM, TEM/HRTEM, DTA/TG, XPS, IRS, DRS, BET метод. 

 С оглед спецификата на проведените изследвания от кандидата, трудовете 

извън хабилитационната работа могат тематично да се групират в следните четири 

направления: 

1. Синтез и изследване на нови катализаторни композити за изгаряне на CH4 на 

база класически технологични схеми за нанесен тип катализатори; 

2.  Синтез и изследване на катализатори както нанесен тип, така и получени чрез 

механично активиране на прекурсорите за реакцията на окисление на СО; 

3. Синтез и охарактеризиране на фотокаталитични оксидни материали под формата 

на наноразмерни прахове и измерване на фотокаталитичната им активност за 

разграждане на моделни текстилни багрила и окисление на етилен в газова фаза 

и ацетилсалицилова киселина; 

4. Получаване на нов тип корозионноустойчиви едно- и поли компонентни 

оксидни покрития, чрез химични методи върху различни видове метални 

подложки; 

 

Направление1. Синтез и изследване на нови катализаторни композити за изгаряне 

на CH4 на база класически технологични схеми за нанесен тип катализатори [11, 22]   

 Метанът е един от парниковите газове, които влияят на климатичните промени. 

Основните източници на емисии от метан са както от енергетиката, така и от селското 
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стопанство и промишлеността. Ето защо актуалността за пълното очистване (изгаряне) 

на CH4 остава проблем в екологията. Каталитичното изгаряне на метан е един от 

основните методи за неговото очистване в газовите флуиди. Използваните 

катализатори за целта са нанесен тип, като активният компонент е от платиновата 

група, в съчетание с металооксидни шпинелоподобни структури. С цел получаване на 

активни и термостабилни контактни маси са синтезирани нанесени катализатори от 

типа Pd-MeOx/Al2O3 (Me=Co, La, Ce) [11, 22]. Катализаторите са получени чрез 

импрегниране върху носител -Al2O3 с водни разтвори на Ce(NO3)2.4H2O, 

La(NO3)3.2H2O и допълнително модифицирани с Со, нанесен от разтвор на 

Co(NO3)2.6H2O. Паладият също е нанесен чрез импрегниране с разтвор на 

Pd(NO3)2.6H2O. Получени са и серия катализатори на носители La2O3-Al2O3 и La2O3-

CeO2-Al2O3, като е използвана зол-гел методика. При всички контактни маси Pd е 

внесен чрез импрегниране с воден разтвор на Pd(NO3)2.6H2O и съдържанието на Pd е 

0.5wt%. Крайното термично третиране е при Т=500
0
С. В катализаторите получени по 

зол-гел техника не е внесен Со като модификатор, поради високата му токсичност. 

Целта е синтезиране на катализатори без съдържание на Со, но съпоставими по 

активност и стабилност с кобалтовите. Така двете групи изследвани катализатори са: 

Pd/Al2O3; Pd+Co/Al2O3; Pd+Co/LaCeAl2O3 – синтезирани чрез метода на пропиване и 

Pd/LaAl2O3; Pd/LaCeAl2O3 – синтезиран по зол-гел метод. Проведени са и 

допълнителни експерименти с образци, чиято активна фаза e същата, както на 

нанесения тип катализатори, но за тези образци е използвана сплав, съдържаща Fe-Cr-

Al, като на нея предварително е нанесен анодно Al2O3. Установено е, че реакционният 

маршрут при Pd-Co катализатори минава най-вероятно по Mars-van-Krevelen 

механизъм. Кинетичният модел показва, че водните молекули са в конкуренция с 

молекулите на метана за местата на адсорбция върху PdO. Ролята на фазата от кобалтов 

оксид е стабилизираща по отношение на PdO клъстери. В катализаторите не 

съдържащи кобалт е необходимо по-високо съдържание на паладий от изследваното за 

достигане на висока каталитична активност. 

Направление 2. Синтез и изследване на катализатори, както нанесен тип, така и 

получени чрез механично активиране на прекурсорите за реакцията на окисление на 

СО [17, 18]; 

 Синтезирани са две серии катализатори с активна фаза CuO и NiO. За 

получаването са използвани две техники. При катализаторите от нанесен тип е 
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използван класически носител - -Al2O3 и чрез метода на импрегниране са нанесени 

активните компоненти като е използвана смес от нитратни разтвори съдържащи Cu и 

Ni в съотношетие отговарящо стехиометрично на шпинела CuNi2O4 [17]. Калцинацията 

е в интервал 400, 500, 600 и 700
0
С. Контактните маси са охарактеризирани чрез XRD, 

химичен анализ и е използван БЕТ метода. Изследвано е кристалообразуването при 

различната степен на калциниране и съответната каталитична активност спрямо 

реакцията СО + О2 при обемна скорост 20 000 h
-1

. Установено е, че при температури на 

накаляване 400 и 500
0
С основните фази са никелов оксид  (бунзенит) и меден оксид 

(тенорит). Съответно каталитичната активност на тези композити е най-висока. 

Стартовата температура е по-ниска 180
0
С, 50%-та степен на конверсия на СО при 

Т250
0
С, пълното окисление на СО е при Т 325

0
С. С повишаване на температурите на 

накаляване каталитичната активност намалява поради шпинелообразуването, което се 

наблюдава между активните компоненти с носителя. 

 Друг подход е използван при синтеза на бинарни контактни маси  CuO – NiO, 

получени от смес на оксалати на Cu и Ni [18]. Като прекурсори са използвани водни 

разтвори на NiCl2.6H2О, CuSO4.5H2O и 0.5M разтвор на H2C2O4.2H2O. Съотношението 

Cu : Ni = 1:2 mol като оксалати. Следва механична активация в планетарна мелница с 

възможности за периодично проследяване на структурата и фазовия състав. 

Термичното третиране на контактните маси е Т = 400, 500, 600 и 700
0
С. Установено е 

наличието на две фази: тенорит CuO (в моноклинна симетрия) и NiO (в кубична 

симетрия). С повишаване на температурата на третиране се променя фазообразуването 

преминаване към твърди разтвори от типа Ni1-xCuxO с кубична симетрия и Cu1-xNiyO с 

моноклинна симетрия. Установено е намаляване на активната теноритна фаза, което 

предопределя по-ниската специфична повърхност в корелация с по-ниската 

каталитична активност спрямо реакцията но СО+О2. Най-висока активност по 

отношение на стартовата температура проявяват катализаторите накалени при Т = 400 

и 500
0
С, аналогично на нанесените катализатори със същите активни фази CuO – NiO. 

С повишаване на температурата на калцинация се повишава и температурата на 

окисление на СО.  

 Комбинацията от методите на синтез дава перспективност и иновативност в 

технологичните схеми за производство на катализатори в сферата на екологичния 

катализ. 
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Направление 3. Синтез и охарактеризиране на фотокаталитични оксидни 

материали под формата на наноразмерни прахове и измерване на 

фотокаталитичната им активност за разграждане на моделни текстилни багрила, 

окисление на етилен в газова фаза и  ацетилсалицилова киселина; 

 Наноразмерни прахове за разграждане на моделни текстилни 

багрила  

В това направление са включени следните публикации в списъка на кандидата 

(12, 13, 15, 16). Изследванията в областта на фотокатализата са разработени съвместно 

с колектив от лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди повърхности“. 

Основната дейност на кандидата е свързана със синтезирането на материалите и 

участие във физикохимичното им охарактеризиране. Работите третират проблемите по 

получаване наноразмерен ZnO като фотокаталитичен субект за обезцветяване на 

отпадни води, замърсени с текстилни багрила. Цинк-оксидните фотокатализатори са 

получени по метода на утаяване с последваща хидротермална обработка. Изследвано е 

влиянието на различни утаяващи реагенти, както върху морфологията и структурата на 

прекурсорите, така и върху физикохимичните параметри на крайния продукт – ZnO. 

Установено е действието на триблок полимер Pluronic (P123), като модификатор в 

процеса на утаяване. 

 Приложен е хидротермален синтез на прах от  ZnO с три различни утаяващи 

реагенти: NaOH, NH4(H)CO3 и CO(NH2)2 [15]. Установено е, че при утаяване с 

карбамид се получава продукт с най-голям дял мезопори, най-висока специфична 

повърхност, висока степен на кристалност на вюрцитната фаза и най-високо 

съдържание на повърхностни ОН групи в сравнение с другите два утаителя. В 

получените с тях материали се наблюдава по-голям дял на микропорите (недостатъчно 

осветена вътрешна повърхност) и разлика в морфологията на повърхността. 

Установено е влиянието на междинната фаза от цинков хидроксикарбонат получена с 

участието на карбамид и натриев бикарбонат. Отделянето на газова фаза при 

разлагането води до по-висока пористост на крайния продукт. Изследването дава 

основание да се твърди за целесъобразност за използване на карбамида за утаител за 

получаване на активен наноразмерен фотокатализатор. Модифицирането с полимера 

повишава фотокаталитичната активност в реакцията на окислително обезцветяване на  

багрилото Реактивно Черно (в сравнение с референтния образец). Това дава основание 
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да се твърди за перспективност на синтез метода, съчетан от утаяване и модифициране 

с триблок полимер Pluronic (P123). Полученият фотокаталитичен нанопрах притежава 

висока специфична повърхност, мезопорьозност, по-голям брой активни центрове за 

фотокаталитичната реакция. Това води до повишаване на адсорбционния капацитет и 

улеснява транспорта на молекулите на багрилото.  

 Прахове с перовскитова структура [21, 23] и прахове с шпинелна 

структура [19]  

Комбинацията от два метода за синтез са приложени за получаване на калциев 

титанат с перовскитова структура, като фотокаталитичен материал. Синтезът е на база 

хидротермална обработка с последващо механично активиране (МА). Комбинирането 

на двата метода има за резултат промяна в текстурните характеристики, за което са 

използвани класическите методи: SEM, TEM/HRTEM, XRD, XPS, IRS, DRS, BET метод 

и др., които доказват промяната на тези характеристики. Размерите на кристалитите и 

степента  на кристалност са в корелация с времето на МА. В резултат на механичното 

смилане се променят размерите и формата на частиците. Кинетиката на процеса 

показва, че с увеличаване на времето на механична активация се повишава броят на 

агломерати, състоящи се от по-малки частици. Установена е структурна деформация 

на кристалната решетка и по-ниска степен на кристализация. В резултат на това се 

повишава дисперсността на праховия материал. Това дава основание да се твърди, че 

прилагането на комбинация от двата метода за синтез на перовскитови прахообразни 

материали води до по-висока фотокаталитична активност, в процеса на обезцветяване 

на малахитово зелено (MG) под UV светлина. Най-висока степен на обезцветяване 

притежава (97%) материал активиран 45мин., след облъчване – 1час. Това дава 

основание да се твърди, че комбинацията от посочените методи на синтез е 

перспективна за перовскитов тип фотокаталитични материали  [21, 23]. 

 Освен перовскитовите прахове от калциев титанат е изследвана 

фотокаталитичната активност на шпинелна структура –цинков ортостанат Zn2SnO4 [19]. 

Синтезът на прекурсора е двустадиен: съутаяване от разтвори на Zn(NO3)2 и SnCl2 с 

утаяващ реагент Na2CO3 и последващо хидротермално третиране (XT) в алкална среда 

(NaOH или NH4OH). Физикохимичното охарактеризиране доказа по-добра 

кристализация на аморфната утайка. Получените кристалити са с по-малки размери в 

интервал 100-300 нм. В резултат, фотокаталитичната активност при окислително 
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обезцветяване на текстилното багрило Метиленово Синьо (MB) е по-висока в 

сравнение с тази на праховете, обработени с  NH4OH.  

 Наноразмерни прахове от TiO2 дотиран с Р за окисление на 

етилен в газова фаза и на ацетилсалицилова киселина [24, 25] 

За разширяване на гамата от фотокаталитични материали са получени 

наноразмерни прахове от TiO2, дотиран с фосфор посредством хидротермален метод 

[24, 25]. Изходните реактиви са: Ti(OB4)4 в етанолова среда и фосфорна киселина. 

Финалното третиране на праховете е при Т=450
0
С. Присъствието на допанта - фосфор е 

от 0 до 10мол%. Физикохимичното охарактеризиране на праховете е по класическа 

методика, а фотокаталитичната активност е изследвана спрямо окислителното 

разграждане на етилен и ацетилсалицилова киселина. Установено е, че в изследвания 

диапазон на концентрации на Р, фосфорните йони заместват Ti катиони в кристалната 

решетка. Всички образци съдържат чиста анатазна фаза с размер на кристалитите до 

10нм. Наличието на тройна фаза на TiO2 – смес на магнели фаза от по-висок хомоложен 

ред (Ti15O29), брукит, анатаз и допант Р, предопределя положителни структурти и 

фазови промени.С това се обясняват причините за повишена UV/Vis фотокаталитична 

активност на наноразметните прахове. Комбинацията на оптимално съдържание на Ti
3+

, 

кислородните радикали, Ti-O-P връзките, по-тясната забранена зона, осигуряват по-

висок квантов добив. Това се дължи на увеличения брой преносители на заряд. 

Гореизложените фактори гарантират повишена скорост на фотокаталитичната реакция 

в областта на видимата светлина. Получените резултати дават основание за 

перспективност на приложената зол-хидротермална техника на синтез. Дотирането с Р 

на TiO2 има положителен ефект във фотокатализата за окисление на етилен в газови 

флуиди, както и обезвреждане на води, замърсени с ацетилсалицилова киселина. Това 

прави фотокаталитичните материали приложими във фармакопеята и във 

фармакологичната промишленост. 

 

Направление4. Получаване на нов тип корозионноустойчиви едно- и поли 

компонентни оксидни покрития, чрез химични методи върху различни видове метални 

подложки [26]; 

Получените корозионни зол-гелни покрития на основата на ZrO2 и TiO2 

проявяват висока корозионна стабилност в среда, съдържаща хлорни йони, доказано 
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чрез два корозионни теста. Установено е, че степента на влияние на някои фактори, 

като температурата на обработка (Ttr) и вида на циркониевия прекурсор, е различна. 

Потенциодинамичните криви (PD) на обработени проби при 400
0
C демонстрират 

засилен ефект на прекурсора в сравнение с температурата на обработка (Ttr). Установи 

се, че редица структурни и повърхностни параметри: аморфна плътна структура, 

гладкост и хидрофобен характер на повърхността, както и повърхностният химичен 

състав (ниско съдържание на хидроксилни групи), са отговорни за добрите 

антикорозионни свойства на изследваните композитни филми. 
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