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за дисертационния труд на Нина Веселинова Кънева, Софийски Университет „Св. 

Климент Охридски“, Катедра обща и неорганична химия, на тема: „ Синтез и 

охарактеризиране на чист и модифициран наноразмерен ZnO за фотокаталитични 

приложения“, представен за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 4.2 “Химически науки” (неорганична химия) 

 

 

Нина Веселинова Кънева получава висше образование в Химическия факултет на 

Софийския Университет “Св. Климент Охридски” през 2012 г като придобива 

квалификация магистър по химия – медицинска химия”. През 2013 г. магистър Кънева e 

зачислена като редовен докторант в катедра „Обща и неорганична химия” на ХФ на СУ с 

научен ръководител доц. д-р Каролина Папазова и научен консултант д-р Ася Божинова. 

Темата на дисертационният труд на докторанта е „Синтез и охарактеризиране на чист и 

модифициран наноразмерен ZnO за фотокаталитични приложения“. Проведените 

изследвания в дисертационния труд са върху едно актуално направление в областта на 

катализа, което се развива интензивно повече от 40 години. През последните години 

особено внимание се обръща на получаването на високоефективни фотокаталитични 

материали способни да се възбуждат едновременно при облъчване с ултравиолетова и 

видима светлина с цел по-пълно оползотворяване на слънчевата светлина. В 

дисертационния труд докторантът изследва деструкцията на багрила и фармацевтични 

продукти фотокатализирана от цинков оксид. В сравнение с TiO2, във водна среда 

цинковия оксид е с ниска фото- и химическа стабилност, което ограничава неговата 

практическа приложимост. Независимо от това през последните години се провеждат 

редица изследвания върху използването му като моделен полупроводников 

фотокатализатор от n – тип. Повърхностната лабилност на цинковият оксид позволява чрез 

изследвания с физични методи да се получи ценна информация за структурните промени, 

които могат да претърпят фотокатализатори с полупроводникови свойства при протичане 

на фотокаталитични процеси. 

Дисертационният труд на докторанта е написан на 145 страници като съдържа 101 

фигури и 9 таблици. Цитирани са 218 литературни източника. Той се базира на 3 научни 

статии и едно съобщение на национална конференция. Две от статиите са публикувани в 

международни списания с импакт фактор: Catalysis Today и Bulgarian Chemical 

Communications, а една в списание без импакт фактор: Nanoscience and Nanotechnology. В 

четирите труда докторантът е първи автор. Допълнително материалът е представен на 3 

международни и 3 национални конференции с постерни съобщения. Изложението на 

материала в дисертационния труд е ясно и точно, като представените фигури и таблици 

илюстрират сполучливо същността на изследванията. Авторефератът отразява коректно 

съдържанието на дисертационния труд. 

Основните изследвания на докторанта са върху получаването на катализатори на 

основата на цинков оксид, охарактеризирането им с физични методи и изследване на 



фотокаталитичната им активност в реакции на деструкция на органични съединения, 

замърсители на води. Провеждат се изследвания в три направления: модифициране на ZnO 

прахове с редкоземни елементи (La, Ce, Eu); оптимизиране на условията за получаване на 

фотокаталитични филми от ZnO по зол-гел метод; модифициране на филми от ZnO със 

златни наночастици. 

По хидротермален метод са получени композитни между ZnO и редкоземни метали 

(La, Ce и Eu) при съотношения 0 - 3 молни процента. Получените материали са накалявани 

при различни температури с цел изследване ефекта на температурата върху 

фотокаталитичната активност. Съставът и структурата на композитните фотокаталитични 

материали са изучени детайлно с голям набор от физикохимични методи. Установено е, че 

активността на композитните фотокатализатори е най-висока при съдържание 2 % молни 

редкоземен елемент, където и специфичната повърхност на образците е най-висока. При 

деструкция на багрила активността на композитните фотокатализатори е  20 % по-висока 

от тази на недотиран ZnO. С повишаване на температурата на накаляване на образците е 

установено понижаване на скоростните константи на деструкция на изследваните багрила, 

което се свързва с нарастване на агломерацията на частиците от образците. 

При използване на две различни методики по зол гел метода са получени филми от 

ZnO върху стъклени подложки. Изследвани са условията на получаване на филми от ZnO 

по зол-гел метода; ефект на разтворителя; ефект на дебелината на наноструктурираните 

филми; ефект на температурата на накаляване; ефект на подложката и ефект на времето на 

стареене на зола. Установено е, че видът на използваните разтворители влияе върху 

хомогенността на филмите и респективно върху фотокаталитичните свойства на 

закрепените катализатори. Показано е, че 5 – 7 слойни покрития от ZnO показват най-

висока активност при обезцветяване на багрила. Повърхностната морфология на тънките 

филми от цинков оксид се променя в зависимост от температурата на накаляване. При 

температури на накаляване в интервала 300 - 5000 С се получава по-развита активна 

повърхност на филмите, което води до повишаване на фотокаталитичната активност. 

Установено, че стареенето на зола получен след хидролиза на цинковия прекурсор 

също оказва съществено влияние върху ефективността на закрепените фотокатализатори. 

Така след 30 дневно стареене скоростните константи на деструкция на багрила и 

фармацевтични продукти при облъчване с ултравиолетова или видима светлина са три 

пъти по-високи от тези регистрирани при прясно приготвения зол. 

Чрез добавяне към суспензия от ZnO на различни концентрации от колоидно злато 

получено по цитратния метод са получени повърхностно модифицирани със златни 

наночастици полупроводникови фотокатализатори. От синтезираните ZnO/Au суспензии 

са приготвени тънки филми по метода на потапящата се подложка (dip-coating).  

При облъчване с УВ и видима светлина е изследвана фотокаталитична деструкция 

на Малахитово Зелено в присъствие на закрепените върху подложка златосъдържащи 

катализатори. Активността на Au/ZnO фотокатализаторите при облъчване с УВ и видима 

светлина е значително по-висока от тази на недотирания ZnO. Установено е, че с 

нарастване на концентрацията на повърхностно закрепени златни наночастици върху 

повърхността на ZnO фотокаталитичната активност също нараства. В случая на най-

активният образец – ZnO/Au(5C) скоростните константи на обезцветяване на изследваното 

багрило при облъчване УВ или видима светлина са два пъти по-високи от тези на 



недотиран ZnO. Повишаването на активността се обяснява с добре известният механизъм 

за делокализация на възбудените електрони от зоната на проводимост на полупроводника 

върху златните наночастици. Процесът води до разделяне на зарядите, нарастване на 

времената на живот на фотовъзбудените дупка и електрон в резултат на което се повишава 

ефективността на редокс процесите протичащи върху повърхността на 

фотокатализаторите.  

От дисертационният труд не става ясно какво е съотношението ZnO : Au, както и 

какъв е размерът на златните наночастици върху повърхността на ZnO. Известно е, че тези 

два фактора оказват съществено влияние върху ефективността на модифицираните с 

благороден метал полупроводникови фотокатализатори. 

Приносите на докторанта в дисертационния труд, както и публикациите включени в 

него по обем и качество напълно съответстват на изискванията на Правилника на ХФ СУ 

за прилагане на ЗРАС за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. 

Получените резултати от докторант Нина Кънева са принос към фотокатализа и 

приложението му в опазване на околната среда и подобряване на качеството на живот. 

Синтезираните фотокатализатори позволяват по-ефективното оползотворяване на 

слънчевата светлина, което е налагаща се тенденция през последните години в тази област 

на изследвания. Безспорни са качествата на докторанта при получаването, 

охарактеризирането и интерпретацията на физико-химичните свойства на получените 

фотокаталитични системи. Съществен резултат от проведените изследвания е създаването 

на по-активни каталитични системи, които могат да намерят приложение в екологията. 

 

Заключение: 

 На основата на направения по-горе анализ на научните постижения в 

дисертационния труд убедено препоръчвм на уважаемото НЖ единодушно да гласува за 

присъждане на Нина Веселинова Кънева на образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 4.2 “Химически науки” (неорганична химия). 
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