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РЕЦЕНЗИЯ 

върху Дисертационен труд на тема: “Синтез и охарактеризиране на чист и модифициран 

наноразмерен ZnO за фотокаталитични приложения” за присъждане на образователната и 

научна степен  "доктор", професионално направление 4.2 Химически науки (Неорганична 

химия) 

докторант: Нина Веселинова Кънева 

 научни ръководители: доц. д-р Каролина Папазова и д-р Ася Славейкова 

рецензент: доц. д-р Георги Цветков, Факултет по химия и фармация, СУ  

 

 

Представеният Дисертационен труд е изработен в рамките на редовна докторантура 

в периода 2013-1016 год. в катедра “Обща и неорганична химия” към Факултета по химия 

и фармация на СУ "Св. Климент Охридски". Докторантката Нина Кънева е завършила 

бакалавърска степен по “Компютърна химия” през 2012 г. и магистратура по химия, 

"Медицинска химия”, през 2013 г. От 2015 г. Нина Кънева работи като асистент в катедрата 

по Обща и неорганична химия. Ръководители на дисертационния труд са доц. д-р Каролина 

Папазова и д-р Ася Славейкова, които са дългогодишни изследователи и специалисти в 

областта на фотокаталитичните процеси, наноматериалите и нанотехнологиите, и методите 

на финия неорганичен синтез.  

Дисертационният труд има изцяло експериментален характер, написан е на 145 

страници, съдържа 101 фигури, цитирани са 218 литературни източника. Резултатите от 

описаните изследвания са публикувани в три списания, две от които с импакт фактор, и са 

били докладвани като постерни съобщения на шест конференции, три от които са били в 

чужбина. Тези наукометрични показатели напълно покриват критериите при придобиване 

на образователната и научна степен "доктор"в СУ за професионално направление 

„Химически науки”. 

Целта на Дисертационния труд е формулиран във втори раздел на Дисертацията по 

следния начин: “Цел на настоящото изследване е разработване на лесно приложима и 

възпроизводима процедура за получаване на ZnO фотокаталитични материали и проучване 

ролята на модифицирането им с благородни и редкоземни метали за пречистване на води 

от багрила и фармацевтични препарати.” Представената в първи раздел на Дисертацията 

Литературен обзор доказва нуждата и актуалността на разработваните от докторантката 

проблеми. Убедително е доказана ефикастността на ZnO-наноструктури като хетерогенни 
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фотокатализатори за пречистване на води от органични замърсители; представени са 

механизмите на фотокаталитични процеси при облъчване с УВ- и видима светлина; 

посочена е причината за присъствие в питейната вода и вредата за човешкото здраве на 

използваните в изследванията моделни замърсители – багрилата Малахитово зелено и 

Реактивно черно, както и лекарствените препарати Парацетамол и Хлорамфеникол. 

Задачите, които са поставени за изпълнение от дисертантката са следните: 

1. Синтез на наноструктурирани филми от ZnO върху стъкло чрез метода на 

потапяне на подложката (dip-coating) от суспензии и по зол-гелен метод. 

2. Модифициране на комерсиален ZnO на прах с йони на RE елементи (La, Eu, Ce) 

и на наноразмерни ZnO филми със златни наночастици. 

3. Изследване условията на получаване на ZnO филми по зол-гел метод. 

4. Охарактеризиране на получените наноразмерни филми и прахове с различни 

методи. 

5. Изследване фотокаталитичното разграждане на органичните багрила 

(Малахитово Зелено и Реактивно Черно 5) и фармацевтични препарати 

(Парацетамол и Хлорамфеникол) във воден разтвор под действието на 

ултравиолетова и видима светлина посредством ZnO тънки филми и прахове. 

Определяне на оптималната концентрация на допанта и оптималните условия на 

получаване на филми по зол-гел метод. 

Представените в четвъртата част на Дисертацията резултати са обединени според 

логиката на поставените по-горе задачи. Прави впечатление голямата по обем 

експериментална работа и комбинацията от микроскопски и спектроскопкси техники за 

анализ на фотокатализаторите и тяхната активност. Трябва да се отбележи стремежът към 

максимално доближаване на фотокаталитичните изследвания до реална среда, което е 

постигнато посредством изследване на процесите в среда от морска вода. Резултатите 

внушават, че докторантката притежава нужните познания и опит в интерпретацията на ТЕМ 

изображения, рентгеновата дифракция, инфрачервената спектроскопия и адсорбционно-

десорбционните процеси. Предвид характера на работата, докторантката може да се смята 

за изграден специалист в областта на спектрофотометрията. 
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Направените изводи напълно съответстват на получените резултати и обсъждането 

им. В дисертационния труд са посочени 4 приноса, които могат да се класифицират като 

обогатяване на съществуващите знания, получаване и детайлно изследване на нови 

материали с потенциално практическо значение: 

1. Синтезирани са фотокаталитични ZnO прахове, модифицирани с  La, Ce и Eu като е 

подбран максимално опростен метод на получаване в духа на Зелената химия. 

Използвани са минимален брой нетоксични реагенти и меки условия с цел да се 

симулират реални условия. Част от фотокаталитичните експерименти са проведени 

с разтвор на замърсителя в Черноморска вода (Аркутино). 

2. Установени са оптимални условия за получаване на ZnO фотокаталитични филми по 

зол-гел метод, чрез вариране на 5 ключови параметъра: разтворител, брой покрития, 

вид на подложката, температура на накаляване и време на стареене на прекурсорния 

зол. 

3. Наноразмерни ZnO филми дотирани със златни наночастици (20 nm) са получени от 

суспензия. Използваният метод на получаване осигурява достатъчно близък контакт 

между златните наночастици и тези на ZnO, което повишава ефективността на 

фотокатализатора. 

4. Така получените фотокатализатори са ефективно приложени за минерализацията на 

реални замърсители – двете багрила Малахитово Зелено и Реактивно Черно 5 и 

лекарствата Парацетамол и Хлорамфеникол, които са представители на големи 

класове съединения и намират широко приложение в практиката. 

Без съмнение, представените приноси са лично дело на докторантката, които тя е 

постигнала под ръководството на научните си ръководители. 

Към докторантката имам следните въпроси и забeлежки: 

1. В раздела посветен на литературния обзор са представени доста данни за 

фотокаталитичната активност на наноразмерни ZnO материали по отношение 

минерализацията на Метиленово синьо и Метилоранж. Добре би било 

ефективността на получените в Дисертацията фотокаталитични материали да бъдат 

сравнени с литературни данни за активността на други наноразмерни системи с 

участието на ZnO при съпоставими изходни концентрации на багрилата Малахитово 

зелено и Реактивно черно, както и за използваните два лекарствени препарата. 
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2. Дотираните с лантанидни йони ZnO прахове са получени чрест прост процес на 

хомогенизиране. Дали методът на утаяване на ZnO в присъствие на лантанидни соли 

не би довел до по-добро вграждане на чуждите йони в структурата на ZnO и дали 

това не би довело до по-добра фотокаталитична активност? 

3. Въпреки дадените обяснения в раздел Резултати и обсъждане, липсата на обозначени 

концентрации в наименованията на фигурите с кинетични криви в известна степен 

затруднява читателя. 

В края на рецензията си позволявам да споделя и личните си впечатления от 

докторантката. Без съмнение Нина Кънева е успяла да натрупа огромен опит като химик-

експериментатор за краткото време след дипломирането си. Докторантката активно участва 

в научни изследвания както с колеги от различни катедри на ФХФ, така и с колеги от БАН. 

Голямата по обем научна дейност на Нина Кънева се доказва от няколкото десетки научни 

публикации с нейно участие. Прави впечатление и отдадеността й като преподавател по 

неорганична химия, отразена в ласкавите отзиви на ученици и студенти. 

Представеният за рецензиране Дисертационен труд намирам за интересен, изчерпателен 

и логически завършен. Видно е, че Нина Кънева е откроила нерешени или частично решени 

научни празноти в областта на хетерогенната фотокатализа с участие на ZnO. Като имам 

предвид актуалността на разглежданата проблематика, извършената експериментална 

работа и посочените приноси, считам, че дисертационният труд на Нина Кънева отговаря 

на законовите изисквания за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. 

Също така, процедурата по защита е коректно спазена. Поради това си разрешавам да 

препоръчам на уважаемите членове на научното жури, на Нина Кънева да се присъди 

образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 4.2 Химически 

науки (Неорганична химия). 

 

София, 22.04.2016                                     

 

                                                                 Изготвил рецензията: 

                                                                                                          / доц. д-р Георги Цветков/ 

 


