
1 
 

Авторска справка 

за научните приноси в публикациите по конкурс за „професор“ 

 включени в показател „Г“  

на доц. д-р Иванка Спасова 

 

 

Научни публикации, общ брой- 71  

В списания с импакт фактор - 56 

 В списания с sjr - 3 

В нереферирани научни списания без импакт фактор - 7 

В сборници в пълен текст - 5 

Публикации включени в конкурса за заемане на академична длъжност 

“професор” - 33 

В списания с импакт фактор - 33  

Цитати на всички публикации - 586 

Цитати на публикациите след хабилитиране - 256  

h-index (Scopus) - 12 

Участие в научни форуми след хабилитиране - 53  

Участие в научни проекти, общ брой - 17  

Ръководство на докторанти- съръководител на един успешно защитил редовен 

докторант.  

Приносите, обект на тази справка, са насочени основно към изясняване на влиянието на 

носителя или текстурата върху състоянието на активната фаза и каталитичните и 

адсорбционни свойства на материали за опазване на околната среда и получаване на 

чиста енергия, както и на материали с биомедицинско приложение.. 

Разделени са в следните групи: 

1. Изследвания върху катализатори, нанесени на въглерод-съдържащи 

материали, за опазване на околната среда и за получаване на чиста енергия,  

2. Улавяне на СО2 върху композитни, хибридни и др. материали. 

3. Адсорбционни и текстурни характеристики на материали.  

4. Изследвания на материали с биомедицинско приложение. 

 

1. Изследвания върху катализатори, нанесени на въглерод-съдържащи 

материали, за опазване на околната среда и за получаване на чиста енергия. 

Тук са включени резултати от изследвания в рамките на три проекта с ФНИ, съвместно 

с ИОХЦФ-БАН и ИК-БАН, фокусирани върху интегрирана система на основата на 

биомаса за получаване на чиста енергия, иновативни метал-въглерод нанокомпозити за 

съхранение на водород и възобновяема интегрирана система за елиминиране на 

органични замърсители от води и въздух (публикации 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 22, 25). 

Установено е, че наличието на въглерод в кобалт-силикатно-въглеродни 

композити, получени по зол-гел метод с използване на активни въглени с различен 
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произход и текстура, влияе значително на морфологията, повърхностния състав и 

окислителното състояние на кобалт-силикатно-въглеродните композити, а тези 

параметри се отразяват върху каталитичната им активност при редукция на NO с СО. 

Повишената каталитична активност на композитите се дължи на Co
2+

 и Co
3+

 в близост 

до силициеви и въглеродни атоми (публикация 7).  

Нанасянето на Ni0.5Zn0.5Fe2O4 върху редуциран графенов оксид (RGO) води до 

увеличение на специфичната повърхност на катализатора, при запазване на общия обем 

на порите, дължащо се на хомогенно отлагане на активната фаза, предвид 

специфичната листовидна морфология на RGO. Специфичната морфология на 

получения катализатор осигурява подобрена достъпност на газовата смес при разлагане 

на метанол, на което се дължи и 100% преобразуване при 650 K с почти пълна и 

стабилна селективност към CO и H2 в продължение на 3 ч (публикация 25).  

Посредством прецизни адсорбционни изследвания е установена решаващата 

ролята на текстурните характеристики на активни въглени (АВ) от отпадна 

биомаса, полиолефинов восък, моторно масло и каменовъглен катран върху 

образуването на каталитичните центрове при нанесени метални или металоксидни 

катализатори за разлагане на метанол, а оттам и върху техните каталитични 

свойства (публикации 6, 8, 11, 13, 14, 20, 22). Установено е, че дисперсността и 

съставът на нанесената активна фаза може лесно да се контролира чрез вида на 

използвания въглероден прекурсор и чрез различна му активация и обработка, което от 

своя страна определя каталитичната им активност.  

Активни въглени от отпадъчна биомаса с по-висока мезопорьозност и ниска 

функционализация на повърхността водят до получаване на по-активни в процеса 

материали, съдържащи Cu, Co и Cu-Co частици, като редукционните свойства на АВ 

допринасят за образуването на частично редуцирани, дисперсни кобалтови и медни 

активни центрове и възпрепятстват образуването на шпинелна CuCo2O4 фаза. 

(публикация 6). 

Развитата мезопорьозност на АВ улеснява образуването на стабилни и 

дисперсни Fe3O4 магнетитни частици, с висока каталитична активност, но ниска 

селективност към CO, а слаба мезопорьозност на АВ води до образуване на едри 

магнетитни частици по външната повърхност и образуване на по-малко достъпни 

частици, блокирани в микропорите (публикации 8, 14).  

Високата микропоьозност на АВ от отпадна биомаса улеснява образуването на 

фино дисперсни и разположени в микропорите наночастици от желязо и ZnO, които от 

своя страна промотират образуването на ZnFe2O4 и сложни шпинелни ферити 

(Ni0.5Me0.5Fe2O4 (M = Zn или Cu), осигуряващи висока каталитична активност при 

разлагането на метанол (публикации 11, 13, 22). Трудно редуцируемата фаза на ZnFe2O4 

агрегира по-лесно върху външната въглеродна повърхност при АВ от отпадна биомаса 

и каменовъглен катран и води до бързо дезактивиране на катализаторите (публикация 

20). Формирането на мезопорьозност в АВ се улеснява от наличието на целулоза и 

хемицелулоза в биомасата или добавянето на фурфурол към каменовъглен катран. 

(публикация 22) 
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Активният въглен, получен от отпадно моторно масло и фурфурол, е по-

аморфен и се характеризира с по-висока специфична повърхност и обем на порите, при 

едновременно наличие на микро- и мезопори. Нанасянето на Zn и Fe наночастици 

промотира развитие на „вторична” порьозност, която улеснява образуването на 

достъпни за реагента фино диспергирани и високоактивни метални оксидни частици 

(публикация 14).  

2. Улавяне на СО2 върху композитни, хибридни и др. материали. 

В публикации 12, 18, 29 и 30 е изследван потенциалът на структурирани композити, 

амино-функционализирани хибридни материали и аналози на пруско синьо по 

отношение улавяне на СО2. 

Като перспективни адсорбенти за CO2 са изследвани структурирани силикатно-

въглеродни композити, синтезирани чрез темплейтен метод. Определени са 

адсорбционните капацитети, топлините на адсорбция и количеството задържан CO2 от 

газов поток. Установено е, че с увеличаване съдържанието на въглерод се повишава 

адсорбционния капацитет спрямо CO2, като той се свързва със средния диаметър на 

порите и с обема на микропорите в композитите при улавяне на СО2 от газов поток 

(публикация 12).  

Установено е, че порьозността и изостеричната топлина на адсорбция на CO2 

могат да бъдат оптимизирани чрез промяна на атомното съотношение Ni:K в 

структурата на порести калиево-никелови хексацианофератни аналози на пруско синьо 

(публикация 29). 

Определени са сорбционните свойства спрямо СО2 на структурирани хибридни 

амино-функционализирани и бифункционализирани мезопорести силикатни материали, 

получени чрез зол-гел метод и мек темплейтен подход (публикации 18, 30). Намерено е, 

че едновременното добавяне на КСl и ксилен в разтвора оказва значително влияние 

върху формата на порите, стойностите на текстурните характеристики и скоростта на 

кондензация при монофункционализирани материали (публикация 18). Намерено е, че 

последователността на добавяне на силанолните прекурсори и наличието на 

изоциануратни групи при бифункционализираните хибриди оказват значително 

влияние върху текстурата, морфологията и сорбционните им свойства спрямо CO2, като 

наличието на изоциануратни групи значително подобрява текстурните характеристики 

и сорбционните капацитети спрямо CO2 (публикация 30). 

Малката разлика в капацитета на адсорбция на СО2 при амино-

функционализирани хибриди се дължи на съдържанието на близки количества 

вторични аминогрупи, а определената топлина на адсорбция свидетелства за 

хемосорбционен процес (публикация 18). При бифункционализирани хибриди 

определените топлини на адсорбция показват физична адсорбция на CO2 върху 

активните центрове (публикация 30).  

3. Адсорбционни и текстурни характеристики на материали. 

Тези публикации са свързани с влиянието на адсорбционно-текстурните 

параметри на различни по състав материали върху техните целеви свойства 

(публикации 15, 19, 28). Част резултатите са в рамките на проекти с ФНИ. 
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При получаване на силикагел чрез алкална обработка на медна шлака е 

установено, че за да се получи силикагел с по-висока специфична повърхност и 

порьозност, без микропори и с тясно разпределение на мезопорите е необходимо 

процесът на гелиране да се води при ниско рН. Порьозността на силикагелите, 

получени при високо рН, се подобрява при сушене чрез лиофилизация. Условията на 

получаване силно влияят върху капацитета на абсорбция на влага (публикация 15). 

Каталитичните свойства на шпинели MnFe2O4, получени по метода на горене из 

разтвор с глицин и глицерол, при пълно окисление на n-алкани (С1-С4) се дължат на 

специфичната им морфология, която се променя в зависимост от съотношението на 

използваните горива. При гориво с глицин до 50%, материалите са с високи 

специфична повърхност и обем на порите, мезопорести с плоско-паралелни пори между 

плочковидни частици и тясно разпределение по размер, с висока степен на превръщане 

на алканите. При увеличаване количеството глицин над 50% шпинелният материал е 

слабо порьозен и порите са в широк интервал на размери. Каталитичните свойства на 

шпинели, получени с глицерол и със смесено гориво с глицин до 50% показват по-

висока степен на каталитично окисление и могат да се прилагат при ниска температура 

(публикация 19).   

Демонстрирана е зависимост на текстурата от степента на хидрофобност при 

бутилкообразни и плоско-паралелни пори на силициеви аерогели с различна степен на 

хидрофобност. Установено е, че хидрофобизацията води до намаляване на 

специфичната повърхност, комбинирано с увеличение на средния размер и общия обем 

на порите на аерогелите (публикация 28). 

4. Изследвания на материали с биомедицинско приложение. 

В някои от публикациите, съвместно с колеги от ФФ на МА-София, се изследва 

потенциала на мезопорести силициеви оксиди (тип MCM-41 и HMS) за натоварване на 

различни лекарствени форми, както и влиянието на капсулирането на лекарствените 

препарати с полимери (публикации 16, 17, 21, 23, 26, 31, 32, 33). Установено е, че 

мезопорести силициеви диоксиди тип MCM-41 и HMS са обещаващ носител за 

доставяне на лекарства за хуманна употреба поради спецификата на порестата им 

структура: 

Натоварването на глимепирид върху MCM-41 и HMS води до подобрена 

разтворимост, дължаща се на значително намаляване на степента на кристалност на 

лекарството (публикация 16). Подобрената кинетика на освобождаване на натоварен 

прамипексол върху мезопорести МСМ-41 и HMS се дължи на равномерно разполагане 

на лекарството върху повърхността и в порите поради специфичната структура на 

мезопорестите силициевооксидните носители, като води до забавяне освобождаването 

на лекарството до 300 мин (публикации 17, 21). Наблюдава се добра биосъвместимост 

между лекарството и носителя на натоварен върху MCM-41 ломефлоксацин и намалена 

цитотоксичност, в сравнение с чистото лекарство, дължащо се на равномерното 

натоварване на лекарствените частици и запазване порестата структура на носителя 

(публикация 31). Натоварването на противораковото лекарство бикалутамид върху 

MCM-41 и HMS частици води до подобряване на in vitro противотуморната активност и 
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in vitro цитотоксичност вследствие забавеното освобождаване на лекарството, 

индуцирано от порестата структура на носителя (публикация 26).  

Капсулирането с биоадхезивните хитозан-алгинатни полимери е друг полезен 

подход за подобряване на химическата стабилност, клетъчната резистентност и 

намаляване на нежеланата токсичност на лекарствени форми. Намерено е, че 

капсулирането на доксорубицин стабилизира лекарството срещу разграждане поради 

неговото вътрешно местоположение в наночастиците. Хитозан-алгинатните полимери 

подобряват термичната стабилност на лекарството, имат повишена цитотоксичност в 

резистентни лимфомни клетки и възможно намаляване на кардиотоксичните ефекти 

(публикация 23). Капсулираното масло от риган в хитозан-алгинатни наночастици 

показва подобрена термична стабилност и значително по-ниска in vitro цитотоксичност 

върху човешки кератинови клетки и in vivo тест за дразнене на кожа, спрямо чисто 

риганово масло поради взаимодействие на етеричното масло и полимерите (публикация 

32) 

Изследвано е и антимикробното поведение на нанокомпозити от редуциран 

графенов оксид и медни и сребърни наночастици, получени по два метода (публикации 

27, 33). Установена е подобрена активност на смесен Cu-Ag-RGO нанокомпозит срещу 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli и гъбичките Candida albicans (публикация 27). 

Едностадийно-полученият Cu-RGO нанокомпозит потиска почти напълно 

бактериалния растеж на Staphylococcus aureus и Escherichia coli, а Cu-RGО и Ag-RGО 

показват обещаваща цитотоксичност спрямо два вида еукариотни клетки (публикация 

33). Тези биологични характеристики се свързват със специфичния фазов състав и 

разпределението на частиците, обусловени от специфичната морфология на 

редуцирания графенов оксид. 


