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Хабилитационна справка 

за научните приноси 

в публикациите по конкурс за „професор“, включени в показател „В“ 

на доц. д-р Иванка Спасова 

представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по 

професионално направление 4.2. Химически науки (Химична кинетика и катализ) 

 

Хабилитационната справка включва 8 публикации (1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 и 24) от 

списъка на публикациите за участие в конкурса, включени в показател В- 

„Хабилитационен труд - научни публикации в издания, които са реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (Web of Science и 

Scopus)“. В 5 от публикациите кандидатът е първи или кореспондиращ автор. 

Включените в справката публикации са получени при изпълнение на два научно- 

изследователски проекта, финансирани по договори с ФНИ.  

Въведение 

Увеличаващите се емисии на вредни вещества от промишлени и транспортни 

източници (в частност азотни оксиди и летливи органични съединения налагат 

търсенето на технологии за обезвреждането им. Все още за най-перспективен и 

ефективен се счита каталитичният метод, което мотивира интензивни изследвания  в 

света и у нас по получаването на нови материали с висока ефективност, селективност и 

стабилност в дадена каталитична реакция. Разработването на нови катализатори се 

основава на познаването на зависимостите между състав, структура, физикохимични 

свойства и каталитично действие. От особена важност са материали, състоящи се от 

един или повече активни компоненти и функционален порьозен носител, като в 

резултат от взаимодействието между тях се получават катализатори с подобрена 

каталитична активност, селективност по отношение на целевия продукт, химическа 

стабилност и дълготрайност. При този тип многокомпонентни катализатори съзнателно 

се търси възможният синергетичен каталитичен ефект, както между различните 

активни компоненти, така и между тях и носителя. В този аспект носителят на 

катализатора при хетерогенно-каталитичните реакции е от особено значение. Предвид 

спецификата на порестата текстура, мезопорести материали успешно са използвани за 

носители за катализатори в различни каталитични процеси. Напоследък ефективно се 

прилагат мезопорести композитни (хибридни) носители, тъй като с вариране на състава 

и вида на конституентите може да се регулира порестата текстура и оттам да се насочва 

получаването на целева активна фаза в дисперсно и стабилно състояние.  

В тази справка приносите са изведени върху публикации, обобщаващи 

изследвания върху получаване на катализатори, съдържащи преходни метали и/или 

редкоземни елементи, нанесени на индивидуални и композитни (хибридни) носители и 

тяхното каталитично поведение в процеси на окисление на СО и СН4, обезвреждане 
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на азотни оксиди - редукция на NO с редуциращи агенти СО и СН4 и разлагане на NОх. 

Тези изследвания попадат в традиционната за лабораторията тематика за опазване 

чистотата на атмосферния въздух.  

Групирани са като: 

1. Изследвания, върху катализатори на основа преходни метали и/или редкоземни 

елементи, нанесени на индивидуални носители.  

2. Изследвания, върху катализатори на основа преходни метали, нанесени на 

композитни (хибридни) носители. 

1. Изследвания, върху катализатори на основа преходни метали и/или 

редкоземни елементи, нанесени на индивидуални носители. (2, 3, 4, 5). 

Предложен от нас е нов подход за намаляване на концентрацията на азотни 

оксиди в отпадни газове, състоящ се в интегрирано обезвреждане, при което за 

редуктори на азотните оксиди се използват продуктите от каталитичното разпадане на 

метанол. Предлаганият метод комбинира двата процеса, в резултат на което се 

подобрява ефективността, разширява се температурният прозорец и може да бъде 

решение за очистване на отпадни газове от източници с променлив режим. По 

същество, процесът е каталитична редукция на NOx с СО, водород и/или метан върху 

нанесени на носител наноразмерни метали/метални оксиди. Разработването на 

интегрирана система за обезвреждане на NOх чрез продуктите от разлагане на метанол 

е от потенциално значение за прилагането на разградения метанол (СО и Н2) като 

алтернативно гориво в автомобилите, като едновременно с това се отстраняват 

токсичните емисии на NOх. Предимство на предлагания метод за неутрализиране на 

азотни оксиди е, че разлагането на метанола протича при температури под 300
о
С и 

ниската температура позволява да се постави устройство за разпадане на метанол в 

тръбата на отпадните газове, без да има необходимост от допълнително вътрешно 

подгряване. Ефективността и селективността на декомпозицията не са критични, тъй 

като както метанолът, така и продуктите от неговото разпадане по различни 

реакционни маршрути са добри редуциращи агенти, а тяхното използване разширява 

температурния интервал за ефективна NОx редукция.  

За осъществяване на интегрираните разлагане на метанол и обезвреждане на 

NOx се насочихме към  създаването на катализатори с висока активност и селективност 

в широка температурна област в двата вида реакции. В публикации 2, 3, 4, 5 са 

изследвани катализатори на основа преходни метали и/или редкоземни елементи, 

нанесени на индивидуални носители (SiO2 и Al2O3) за обезвреждане на азотни оксиди - 

редукция на NO с редуциращи агенти СО и СН4, разлагане на NОх и за окисление на 

СО и СН4.  

А. Катализатори върху SiO2. 

В публикации 3 и 4 е изучавано каталитичното поведение в реакции на редукция 

на NO с CO и за първи път в SCR на NO със смес от CO и CH4 върху медни 
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катализатори, нанесени на мезопорести силициеви диоксиди (KIT-6 и SBA-15), 

получени чрез импрегниране и комбиниран метод от импрегниране и отлагане от 

газова фаза. 

Установено е, че при редукция на NO с СО катализаторите, получени върху KIT-

6 чрез комбиниран метод, имат по-ниска специфична активност от катализаторите, 

получени чрез импрегниране. Специфичната активност не се влияе от количеството 

нанесена мед за катализаторите, получени по комбиниран метод и намалява с 

увеличаване количеството ѝ при тези чрез импрегниране. Различната каталитична 

активност се свързва с различните маршрути на каталитичния механизъм при двете 

серии катализатори, които са обусловени от достъпността на частиците на активната 

фаза. Единият маршрут е свързан с образуване на ваканции вследствие редуциране на 

окислени медни частици на повърхността от СО, дисоциация на NO, последвано от 

регенерация на активните центрове с СО. Вторият маршрут се дължи на образуване на 

мостови нитрати, тяхната реакция с адсорбиран CO и след това реакция с NO за 

получаване на N2O. Разлагането на N2O се осъществява върху металните активни 

центрове, които доминират върху външната повърхност на катализатора. Установено е, 

че при комбинирано отлагане частиците се намират главно в микро-мезопорестата 

система на носителя, а броят на по-достъпните каталитични центрове, разположени по 

външната повърхност е относително малък, докато при катализаторите, получени чрез 

импрегниране каталитичните центрове са преимуществено на външната повърхност 

(публикация 3). Катализаторите, нанесени чрез комбинирана процедура върху SBA-15 

проявяват по-висока каталитична активност в сравнение с техните аналози получени 

чрез импрегниране поради по-добрата дисперсност на медните частици (публикация 4). 

При редукция на NO с продукти на разложен метанол (CO и CH4), специфичната 

активност на катализаторите, нанесени върху KIT-6 и получени по комбиниран метод е 

висока и преминава през максимум при 6 тегл.% Cu, а специфичната активност на 

катализаторите, получени чрез импрегниране е по-ниска. Едновременно с механизма, 

осъществяващ се при редукция на NO с СО, тук е възможен алтернативен път на 

окисляване на CH4 и NO от повърхностни кислородни форми, които са образувани при 

разлагане на NO. Тези повърхностни форми допринасят за окисление на CH4 

(публикация 3). Нанесените на SBA-15 посредством комбиниран метод катализатори са 

по-ефективни в тази реакция (публикация 4). Размерът на частиците, достъпността на 

активната фаза, както и промените в окислителното състояние на медта са основни 

фактори, влияещи върху каталитичното поведение за двете реакции.  

Б. Катализатори върху Al2O3 

Известно е, че оксиди на редкоземните елементи (особено CeO2) са с висок 

капацитет за съхранение на кислород, необходим за ефективна работа на катализатори 

при променливи условия. В предишни наши изследвания е установено, че добавка от 

Ce към манганови катализатори, нанесени на γ-Al2O3, променя морфологията и 

дисперсността на получените биметални катализатори и благоприятства образуването 
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на подходящи каталитични центрове на повърхността им при редукция на NO. Поради 

изразените си окислително-редукционни свойства, катализатори, съдържащи преходно-

метални оксиди и оксиди на редкоземните елементи, са добри кандидати за процеси на 

елиминиране на NОx, CO и СН4, което е обект на изследванията в публикации 2 и 5. 

С цел получаване на информация за механизма на реакциите на NO разлагане, 

окисление на CO и взаимодействие NO с CO бяха получени катализатори Mn/Al2O3, 

Ce/Al2O3 и MnCe/Al2O3 (съдържащи 10 тегл.% Ме, при биметалния катализатор 

Mn:Ce=1:1), които бяха изследвани чрез FTIR и каталитични експерименти. 

Установено е, че каталитичното превръщане на NO с CO протича в два режима- ниско 

и високотемпературен. Нискотемпературният режим е свързан с предварително 

покриване на повърхността на катализатора с адсорбирани нитро-форми, докато за 

протичане на реакцията при по-високи температури е необходимо предварително 

покритие на повърхността на катализаторите с (хидроген)карбонати. По-добрата 

дисперсност на частиците на биметалния катализатор MnCe/Al2O3 обуславя най-висока 

каталитична ефективност във всички изследвани реакции (публикация 2).  

В предишни изследвания на учени от лабораторията, е намерено, че медно-

кобалтови шпинелни катализатори от вида CuxCo3-xO4 и CuCo2O4/Al2O3 са с висока 

каталитична ефективност при редукция на NO с CO и окисление на СО, поради 

образуване на стабилни съединения, в които металните йони са в променливо 

окислително състояние. За подобряване на каталитичната активност при окисление на 

СО, окисление на СН4 и разлагане на NO, шпинелни катализатори CuCo2O4/Al2O3 бяха 

модифицирани с добавки на оксиди на редкоземни елементи( Ln= La, Ce, Nd и Gd) 

(публикация 5).  

Установено е, че добавянето на Ln променя повърхностното състояние на 

шпинелен CuCo2O4, нанесен на Al2O3, като води до частична редукция на медните йони 

и стабилизация на Cu
+
, както и до миграция на Cu

2+
 между повърхността и обема на 

катализатора. При модификатори La, Ce, Nd медните йони Cu
2+ 

дифундират към обема, 

докато в случая на Gd, повърхността се обогатява на Cu
2+

. Окислителното състояние на 

Ln в модифицираните катализатори е 3+, с изключение на Се, при който е 3+/4+. 

Внасянето на Ln увеличава кислородните ваканции на повърхността поради 

взаимодействието им със заобикалящите ги Co или Cu йони. 

Всички катализатори са ефективни при окисление на СО и СН4 с ред на 

активност Ce> Nd> La> Gd, с по-висока „light off“ температура при окисление на СН4. 

Степента на окисление на CH4 и CO в присъствието на модифицираните катализатори 

зависи от атомния номер на Ln с максимум при Ce, като съществува корелация между 

активността и енергията на свързване на кислорода в съединенията. Видът на 

образуваната оксидна фаза на редкоземния елемент е определяща при ефективността на 

катализаторите в окислителните реакции. Високата активност се свързва с 

образуваните CeO2 и Nd2O3, а слабата ефективност на другите два модификатора- с 

формирането на смесени оксо-нитратни съединения. 
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Поради инхибиращ ефект на образуваните междинни съединения при 

адсорбцията на NO, модификацията с Ln не подобрява особено ефективността на 

нанесения медно-кобалтов шпинел за директно разлагане на NO, но значително 

подобрява селективността на процеса към N2 (публикация 5).  

2. Изследвания, върху катализатори на основа преходни метали, 

нанесени на композитни (хибридни) носители (1, 9, 10, 24). 

В зависимост от архитектурата на порите, мезопорестите носители могат да 

бъдат с подредена и неподредена структура. Неподредените материали се 

характеризират с широко разпределение на пори, неподредена текстура, а оттам 

понякога и с труден достъп на реагентите за каталитичната реакция. Структурираните 

мезоматериали притежават еднаква и постоянна ширина на образуваните дълги канали 

от пори, контролируем състав и структура. Сред многото възможни носители, на 

практика само три съчетават оптимален химичен състав, специфична повърхност, 

стабилност и механични свойства и са най-широко използвани за катализатори: 

алуминиев оксид, силициев диоксид и порест въглерод. Хидрофилните SiO2 и Al2O3 са 

с широко приложение, предвид способността им да адсорбират различни газообразни и 

течни вещества поради наличие на изолирани или свързани OH-групи, които са 

основните центрове на адсорбция и реакция на повърхността. От друга страна, 

приложението на порьозни въглеродни материали се дължи на хидрофобността на 

повърхността им, високата устойчивост на корозия, висока специфична повърхност, 

голям обем на порите и др. Тези два типа материали имат различни химични, текстурни 

и механични характеристики, така че могат да се използват за различни цели и да 

изпълняват различни функции (катализатори, адсорбенти и др.). 

За да се съчетаят свойствата на тези носители се ориентирахме към получаване и 

изследване на катализатори върху мезопорести композитни материали (SiO2–С, Al2O3–

C) (публикации 1, 9, 10, 24). Работната ни хипотеза беше, че комбинацията от 

хидрофилни и хидрофобни компоненти предоставя различни инструменти за 

модификация и промяна на химичните и физичните свойства на материалите с цел 

подобряване на каталитичната ефективност на катализатора, получен върху него 

А. Катализатори, нанесени на силициево-въглеродни композитни носители. 

 Катализатори, нанесени на неподредени силициево-въглеродни композитни 

носители. 

По зол-гел метод са синтезирани неподредени SiO2–С нанокомпозити с 

използване на въглеродни материали с различен произход и текстурни параметри, а 

върху тях е нанесена медно-оксидна фаза. Катализаторите бяха тествани  за редукция 

на NO с CO. Изследвани бяха влиянието на средата за нанасяне на активната фаза 

(публикация 1) и ефекта от добавката на въглеродния компонент (публикация 9) както 

върху повърхността и морфологията на синтезираните композитни материали, така и 

върху състоянието и каталитичното поведение на нанесените оксидни частици.  
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Синтезиран е неподреден хибрид на базата на диатомит и активен въглен, а с цел 

промяна на съотношението на Люисови и Brønsted киселинни центрове на 

повърхността, хибридният носител е модифициран с алуминиев оксид. Двата хибридни 

материала са използвани като носител на меднооксиден катализатор за редукция на NO 

с CO. Намерено е, че модификацията на хибридния носител с алуминиев оксид води до 

промяна в текстурата и енергетичната еднородност на материала и спомага за по-

доброто диспергиране на металните йони върху повърхността на носителя. 

Присъствието на Люисови киселинни центрове стабилизира активните Cu
+
 и Cu

2+ 

центрове на повърхността и катализаторите, нанесени на модифицирани хибриди, са 

по-активни при редукция на NO с CO. Най-висока активност в изследваната реакция е 

установена при катализаторите, получени в амонячна среда, поради равномерно 

разпределение на медно-оксидните фази на повърхността и в обема. При нанесените от 

органична среда катализатори, активността добре корелира със съотношението на 

концентрацията на медни йони на повърхносттта и в обема (Cusurf/Cubulk) на 

катализатора. В тези случаи активната фаза се задържа предимно на повърхността, 

поради големината на солватните молекули, затрудняваща навлизането на медните 

йони дълбоко в порите на носителя. (публикация 1). 

Установено е, че добавянето на въглерод към SiO2 подобрява дисперсността на 

меднооксидните частици, нанесени на силикатно-въглеродните композити и влияе 

върху разпределението на медните йони между повърхността и обема на синтезираните 

катализатори (публикации 9, 10). Тъй като при отлагане на активната фаза частиците от 

медни оксиди се свързват посредством силанолните или въглеродните центрове, в 

зависимост от количеството въглерод на повърхността е наблюдавана частична 

редукция на меднооксидната фаза на повърхността (публикация 9).  

Показано е, че в зависимост от параметрите на използвания въглероден 

компонент (специфична повърхност, микро-мезопореста текстура, изоелектрична точка 

IEP), различни количества от силициев диоксид и въглерод са изложени на 

повърхността на композитите, а движеща сила на формирането на различно силикатно-

въглеродно съдържание на повърхността на композитите е изоелектричната точка на 

съответния компонент в условията на получаване. При композити, при които 

въглеродните компоненти имат IEP>pH на получаване, повърхността е обогатена с 

въглерод, при IEP<pH въглеродните частици са включени предимно в обема и 

повърхността е бедна на въглерод (публикация 9). 

Установено е, че медно-оксидни катализатори, нанесени на неподредени SiO2–С 

композити, са високоефективни за нискотемпературно обезвреждане на азотни оксиди. 

Те показват двойно по-висока активност от такива, нанесени на активен въглен още при 

100°С. Редът на активност на катализаторите е в корелация с десорбираните количества 

NO, следователно реакцията протича из адсорбирани NO-форми. Редът на активност на 

изследваните катализатори корелира и с повърхностното съдържание Cu
+
/Cu

2+
. Cu

2+
 и 

Cu
+
 са активни центрове за адсорбция на NO и CO, съответно. При катализаторите с 
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повишено съдържание на Cu
+
 центрове, повърхностна редукция не е необходима, така 

че каталитичната реакция може да започне без този етап (публикация 9). 

 Катализатори, нанесени на структурирани силициево-въглеродни композитни 

носители. 

Влиянието на порестата архитектура на композитни SiO2–С носители върху 

повърхността и активността на меднооксидни катализатори, отложени върху тях при 

редукция на NO с CO и при елиминиране на N2O е обект на изследванията в публикация 

10. Синтезирани бяха меднооксидни катализатори, нанесени на два типа силикатно-

въглеродни композити: с неподредена и подредена пореста структура. Неподредените 

композити са получени посредством зол-гел метод, а подредените – чрез директен 

темплейтен метод, а активната фаза е нанесена чрез импрегниране. Успешно са 

получени структурирани мезопорести SiO2–С композити със съотношения SiO2:С в 

целия концентрационен диапазон. Установена е стабилизиращата роля на SiO2 върху 

мезопорестата структура на композитите. Увеличаването на съдържанието на въглерод 

води до намаляване на средния размер на порите и увеличаване обема на микропорите. 

Във всички структурирани SiO2–С композити въглеродът се намира по стените на 

порите. Нанасянето на меднооксидна фаза не води до значителни структурни промени 

на матрицата на двата типа носители, а само до блокиране на част от порите. 

(публикации 9, 10). 

Намерено е, че независимо от съотношението Si/C, при всички композити 

въглеродното съдържание на повърхността е по-високо от това в обема, като при 

подредените композитни материали е по-високо от това при неподредените, а 

въглеродът при подредените композити е разположен предимно на външната 

повърхност по продължение на порите. Добавката от въглерод и при двата типа SiO2–С 

композити увеличава активността на нанесените катализатори при редукция на NО с 

СО в целия температурен интервал, поради частичната редукция на медните йони, тъй 

като присъствието на медни йони в различно окислително състояние на повърхността 

осигурява активни центрове за адсорбция на NO и CO и впоследствие тяхната реакция. 

При редукция на NO с CO при по-високи температури, въглеродният компонент от 

повърхността на носителите се включва в механизма на редукция на NO като 

допълнителен редуциращ агент (публикация 9, 10). 

Установено е, че при разлагане на N2O активността на катализаторите не зависи 

от номиналното съдържание на медни оксиди, а от наличието на въглерод на 

повърхността на катализатора. Въглеродът в композитите играе роля едновременно на 

носител и на реагент, а редуцираните медни йони играят роля на каталитично-активни 

центрове за пренос на кислород от N2O към въглерода. Поради по-голямото 

съдържание на въглерод на повърхността, катализаторите, нанесени на структурирани 

композити, показват по-добра специфична активност в реакцията. На основата на 

меднооксиден катализатор, нанесен на структуриран мезопорест силикатно-въглероден 
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композит със SiO2/C=30/70 може да бъде постигнато пълно елиминиране на NO и N2O 

(публикация 10). 

Б. Катализатори, нанесени на алумо-въглеродни композитни носители  

Сложният химичен и фазов състав на композитите прави възможен т.нар 

“хроматографски ефект”, който се определя от различния адсорбционен афинитет на 

носителя към отлаганите метални йони на активната фаза. В случай на композитен 

носител „хроматографски ефект” може да се наблюдава при отлагането на 

монокомпонентна активна фаза, тъй като адсорбцията на активния компонент зависи от 

адсорбционния афинитет на всеки компонент на композита. Това може да доведе до 

образуването на различни фази и следователно до различна каталитична активност. В 

публикация 24 беше изследван "хроматографският ефект" при меднооксидни 

катализатори, нанесени върху получени по темплейтен метод структурирани 

мезопорести Al2O3–C композити с различно съотношение Al:C и влиянието му върху 

каталитичната активност при редукция на NO с CO. Установено е, че при катализатори, 

нанесени на Al2O3–C се наблюдава „хроматографски ефект” -  концентрацията на медта 

на повърхността е на порядък по-малко, отколкото при нанесените на чист въглероден 

носител. С увеличаване на съдържанието на Al2O3 в композитите, Cu
2+

 йони “потъват” 

в обема на носителя, а Cu
+
 йони остават на повърхността. „Хроматографският ефект” 

играе съществена роля при образуването на активни центрове на повърхността на 

медно-оксидни катализатори, нанесени на Al2O3–C. Редукцията на NO с CO се определя 

от активен център образуван от Cu
2+

 и Cu
+
. Каталитичната активност е по-висока за 

катализатори с високо съдържание на алуминиев оксид, където се наблюдава почти 

еднакво съдържание на Cu
2+

 и Cu
+
 на повърхността. Резултатите показват, че 

активността на катализаторите може да се настройва чрез промяна на състава на 

композитния алумо-въглероден носител. 


