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РЕЦЕНЗИЯ 

 

 

върху Дисертационен труд на тема: „СМЕСЕНИ ОКСИДИ ОТ ТИПА MFе2O4 (M = Zn(II), 

Ni(II), Сo(II)) – СИНТЕЗ, ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ, КАТАЛИТИЧНИ СВОЙСТВА“ 

за присъждане на образователната и научна степен  "доктор",  

професионално направление 4.2 Химически науки (Неорганична химия) 

докторант: Мартин Петров Цветков 

 научен ръководител: проф. д-р Мария Миланова 

Факултет по химия и фармация, катедра Неорганична химия 

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

 

 

 

 

Мартин Петров Цветков е роден през 1987 г. Висшето си образование завършва като 

бакалавър по специалност „Ядрена химия” в Софийски университет „Св. Климент 

Охридски”, Факултет по химия и фармация през 2010 г. След това продължава 

образованието си в същия факултет и през 2011 г. става магистър по „Ядрена химия”. В 

периода 2012 -2015 г. е редовен докторант в катедра “Неорганична химия” към факултета 

по химия и фармация, СУ. В същото време, дисертанта работи като химик в “Лаборатория 

за специализирани рентгенови методи и томография” към ИФХ на БАН. От представените 

по защитата документи става ясно, че дисертанта е съавтор на 11 научни публикации. От 

направената в ISI Web of Knowledge справка личи, че три от тях са в списания с импакт-

фактор. Също така, направената справка показва, че научните интереси на дисертанта са в 

областта на синтеза и охарактеризирането на оксидни наноматериали с потенциално 

приложение в катализата и фотокатализата. Мартин Петров е бил участник и в три научни 

проекта и три научни школи в рамките на програма COST. 

Представения Дисертационен труд на тема „Смесени оксиди от типа MFe2O4 

(M=Zn(II), Ni(II), Co(II)) – синтез, охарактеризиране и каталитични свойства” е изработен 

под ръководството на проф. д-р Мария Миланова, утвърден изследовател и специалист в 
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областта на финия неорганичен синтез, лантанидните съединения и нанотехнологиите. 

Според наличните документи всички законови срокове по защитата са спазени. 

Дисертационният труд има изцяло експериментален характер, написан е на 149 страници, 

съдържа 60 фигури, 2 приложения и са цитирани 175 литературни източника. Резултатите 

от работата на дисертанта са публикувани в 2 списания, едно от които с импакт фактор.Тези 

наукометрични показатели покриват критериите за придобиване на образователната и 

научна степен "доктор"в СУ за професионално направление „Химически науки”. 

Целта на дисертационния труд е изследване на активността на бинерни и тройни 

смесено-метални оксиди с шпинелна структура, немодифицирани и модифицирани с 

лантаноидни йони при фотокаталитично разграждане на органично багрило и за 

превръщане на метанол. За нейното осъществяване са изпълнени следните задачи: 

            1. Получени и охарактеризирани са бинерни и тройни оксиди с шпинелна структура 

по няколко метода: чрез метод на Печини, чрез зол-гел метод и чрез съчетаване на 

твърдофазов синтез и механоактивация. 

2. Модифицирани са бинерни и тройни ферити с лантаноидни йони – Eu(III), Tb(III) 

с 1 и 5 мас. %. 

3. Охарактеризирани са получените смесено-метални оксиди по отношение на фазов 

състав, структура, морфология. 

4. Изследвана е фотокаталитичната активност за разграждане на моделни разтвори 

на малахитово зелено. 

5. Изследвана е каталитичната активност на получените проби за превръщане на 

метанол. 

          Изпълнението на формулираните задачи в Дисертационния труд е станало възможно 

благодарение приложението на инструментални методи като рентгеноструктурен анализ, 

UV-Vis спектрофотометрия, Мьосбауерова, Раманова и инфрачервена спектроскопия, 

трансмисионна и сканираща електронна микроскопия, изследвания на магнитни и 

текстурни свойства. Приложените подходи, получените резултати и тяхната оценка са 

представени логично и с разбиране. Прави впечатление и голямата по обем 

експериментална работа. Всичко това показва недвусмислено големия експериментален 

опит и нужните теоретични познания на докторанта. 
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Направените изводи съответстват на получените резултати и обсъждането им. В 

дисертационния труд са посочени 3 приноса, които могат да се класифицират като новости 

за науката и обогатяване на съществуващите знания за получаването и детайлното 

изследване на нови материали с потенциално практическо значение: 

1. Установена е фотокаталитичната активност на модифицирани с Eu3+ и Tb3+ йони 

NiFe2O4 и Ni0.5Zn0.5Fe2O4 за разграждане на малахитово зелено под действие на видима 

светлина. 

2. Установен е синергичен ефект на хематит и шпинелни структури CoxZn1-xFe2O4 

върху фотокаталитичното действие за разграждане на малахитово зелено под действие на 

УВ светлина. 

3. Използваните методи за охарактеризиране на модифицираните с Eu3+ и Tb3+ 

NiFe2O4 и Ni0.5Zn0.5Fe2O4 не потвърждават вграждането на лантаноидни йони в шпинелната 

структурата. Заместването на Fe3+ с Ln3+ йони е незначително и не може да се регистрира 

чрез Мьосбауерова спектроскопия. На тази основа се предполага, че лантаноидните йони 

може би образуват отделни фази на повърхността, които са неразличими чрез 

рентгенофазов анализ, поради малкото им съдържание и ниска степен на кристалност.  

Впечатление правят предвидените от дисертанта бъдещи изследвания, целящи 

навлизането в детайли по структурата и свойствата на синтезираните материали. Мартин 

Петров е формулирал два проблема, поставени при работата по дисертацията: 

1. Ролята на повърхностните процеси при наблюдаваната тенденция във 

фотокаталитичната активност на тройните смесенометални оксиди NixZn1-xFe2O4 и СоxZn1-

xFe2O4, а именно нарастване на активността на NixZn1-xFe2O4 и намаляване на активността 

на CoxZn1-xFe2O4 с нарастване на стойността на х. 

2. Изследване на вграждането на лантаноидни йони в шпинелна структура чрез 

неутронна дифракция. 

Така формулирани, тези проблеми показват желанието на докторанта за развитие и 

издигане на постигнатото на по-високо, фундаментално ниво. Без съмнение, представените 

в Дисертационния труд резултати и приноси са лично дело на докторанта, постигнати под 

компетентното ръководство на научния му ръководител. 

Към докторанта имам следните въпроси и забележки: 
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1. Не е посочено под каква форма е използваното багрило – оксалат или хлорид. На 

фиг. 10 е показан UV-Vis спектър на багрилото под формата на оксалат. Тази 

фигура дали е дело на докторанта или е илюстрация на чужди изследвания, които 

е нужно да се цитират? 

2. По кой метод е определено разпределението на порите в изследваните образци? 

От представените криви може да се допусне, че става дума за изчисления по 

метода на Barrett-Joyner-Halenda (BJH)? 

3. Дадени са стойностите на скоростни константи на процеса на фотокаталитично 

разграждане. Само в Експерименталната част се споменава, че те се определят от 

наклона на права, получена след фитване на данните в координати  ln(C/C0)/t, т.е. 

първи порядък на процеса. Нужно е тези графики също да се покажат. 

Всичко изложено дотук, обемът на извършените изследвания, познанията и опита на 

дисертанта в използването на различни експериментални методики и подходи, както и 

качеството на основните изводи ме убеждават, че представения дисертационен труд 

„Смесени оксиди от типа MFe2O4 (M=Zn(II), Ni(II), Co(II)) – синтез, охарактеризиране и 

каталитични свойства” съответствува напълно на ЗРАСРБ, правилника за неговото 

приложение и специфичните критерии на ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“. Смятам, че 

Дисертационният труд успешно е изпълнил своята научна и образователна мисия, поради 

което си позволявам без колебание да препоръчам на уважаемите членове на научното 

жури, на Мартин Петров Цветков да се присъди образователната и научна степен „доктор” 

в професионално направление 4.2 Химически науки (Неорганична химия). 

 

София, 10.08.2016                                     

 

                                                                 Изготвил рецензията: 

                                                                                                          / доц. д-р Георги Цветков/ 

 


