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Данни за докторанта 

 Кандидатът Петър Димитров Георгиев завършва СУ „Св. Климент Охридски”, 

Факултет по химия и фармация (Магистър) специалност Наноматериали и 

нанотехнологии през 2008 г. От 2009 е зачислен като редовен докторант по 

специалност Неорганична химия (Наноматериали и нанотехнологии) във Факултета 

по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски”. След отчисляването му с 

право на защита на 01.08. 2012 е назначен, най- напред като химик, а по-късно, след 

конкурс, от 07.10. 2013 г. и като асистент към катедра Физикохимия. Основните му 

изследователски интереси са свързани с фундаментални и приложни изследвания 

в областта на биофизикохимията, нанотехнологиите и Атомно-силовата 

микроскопия.  

Актуалност на дисертационния труд: 

Поставена е за изследване една много амбициозна изследователска 

програма, в която основната част се отнася до наноматериалите. Както е известно, 

през последните години тази тематика е водеща в световен мащаб и обединява 

усилията на колективи от цял свят. Втората отличителна черта на изследванията е 

охарактеризирането на наночастиците с помощта на АFM. Това е една нова техника 



за охарактеризиране на наночастици, която интензивно се развива в момента и 

разширяването на възможностите за нейното приложение е от изключително 

значение за възпроизводимия синтез на наноматериали. Друга съществена 

особеност на проведените изследвания е конкретният избор на изучаваните обекти. 

Тава са златни наночастици, чиито електронни оптични свойства могат да се 

анализират с повърхностен плазмонен резонанс и в този смисъл те са много 

подходящ моделен обект за получаването на оригинални фундаментални 

резултати. Комбинацията Au/ZnO  e една друга много актуална тематика, свързана 

с фотокаталитичното разграждане на органични замърсители във водни среди.  

Характеристика и оценка дисертационния труд 

Дисертационният труд е изложен на 98 страници. В текста са включени 48 

фигури и 3 таблици. При разработване на труда са анализирани 175 литературни 

източника.  

Докторантският труд е разработен в 6 основни глави.   

В първа и втора глава е направен обзор върху публикувани материали, 

свързани с проблемите на получаване на златни, сребърни и други наночастици.  

Разгледани са и основните методи за изучаване на зародишообразуването и 

растежа на наночастици, както и теоретичните модели на зародишообразуване и 

растеж. Особено внимание е обърнато на двустепенния механизъм на Финке и 

Ватски (F-W).  

Използваните методики и теоретичен анализ са описани в трета глава.  

Централно място в дисертационния труд заемат изследванията, свързани с 

атомносиловата микроскопия (четвърта глава). Разработен е нов подход за 

кинетични изследвания, свързани с формирането и растежа на златни наночастици. 

Направен е сравнителен анализ с други експериментални техники – СЕМ, ТЕМ, DLS 

и UV VIS спектроскопия. Доказани са по безспорен начин приложимостта и 

предимствата на разработения метод. Изследванията са проведени при две 

температури – 70 и 90oC. Абсорбционните спектри са дискутирани точно и съдържат 

оригинална информация върху размера и разпределението на частиците. 

Резултатите, получени по модела F-W, са обобщени в таблица 4.1. 

В пета глава е проследено влиянието на метални йони (Cu2+ и Eu3+) върху 

кинетиката на растежа на златни наночастици. Тези изследвания имат значение за 

модифициране на реакционната кинетика,  оптимизиране на едромащабното 

производство на наночастици, както и за получаването на наночастици с различна 



предварително зададена морфология. Изследванията са богато илюстрирани с 

помощта на ТЕМ, DLS и UV VIS спектроскопия. Доказано е, че AFM методът е много 

подходящ за изучаване кинетиката на растеж на златни наночастици в присъствие 

на Cu2+ и Eu3+ йони. Сравнителният анализ за съпоставимостта на  използваните 

методи е представен в таблица 5.1. в която е показано, че чрез модифициране на 

метода на синтез с добавка на метални йони се ускоряват процесите на 

кристализация на наночастици.  

В шеста глава е разгледано влиянието на златните наночастици върху 

подобряване на фотокаталитичната активност на ZnO филми. В последните години 

в тази насока се извършват мащабни експерименти от много водещи 

изследователски колективи, тъй като е известно, че наличието на метални частици 

в нанокомпозити от вида ZnO/Ме способстват за забавяне на рекомбинационните 

процеси електрон – дупка. Това има пряко отношение към фотокаталитичната 

ефективност.  Като моделно багрило се използва малахитово зелено, което дава 

възможност да се сравнят данните с други подобни изследвания от литературата. 

Въз основа на получените положителни резултати е предложен нов метод за 

получаване на композитни филми от ZnO и Au наночастици, базиран на метода 

deep coating.  

Считам, че основният принос в разработваната дисертация е приложението 

на AFM в процеса на синтез и доказването по безспорен начин на валидността,  

коректността и предимствата на този метод в сравнение  с класическите спектрални 

и сондови анализи. Доказани са приложимостта и предимствата на F-W кинетичния 

модел в сравнение с модела на Туркевич.  

Доказано е, че нанокомпозити ZnO/Au  притежават по-добра фотокаталитична 

активност в UV и видимата област на спектъра.  

Препоръчвам да се сравни фотокаталитичната активност на получените 

композити Au/ZnO с литературни данни относно Ag/ZnO. 

Оценка на личния принос на дисертанта 

Познавам докторанта от магистърския му курс на обучение по специалността 

Наноматериали и нанотехнологии. По време на обучението си той прояви 

изключително старание, задълбоченост и самостоятелен начин на мислене, което 

предопредели неговата ориентация към изследователска кариера.  



Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Към дисертационния труд са представени 5 публикации, две от които в 

международни списания с импакт фактор. Докторантът активно е участвал в 

международни форуми. Общият  брой на докладите и постерите е 13. Всичко това 

говори за една много висока публикационна активност и представяне на научните 

резултати за международна оценка.    

Използване на резултатите в научната практика 

Както беше споменато по-горе, същността на изследванията в 

дисертационния труд е свързана с разработването и приложението на един нов 

метод за охарактеризиране кинетичните свойства на златни наночастици по време 

на тяхното получаване. Разработената методика може да бъде приложена успешно 

при анализиране на различни наночастици.  

Съответствие на автореферата на дисертационния труд 

Авторефератът напълно съответства на дисертационния труд. Нямам 

критични забележки към представения дисертационен труд.  

Заключение 

Считам, че дисертационния труд и свързаните с него публикации значително 

надхвърлят необходимите критерии за една докторска дисертация. Убедено  

препоръчвам на уважаемото Научно жури да присъди образователната и научна 

степен “доктор” по професионално направление 4.2. Химически науки, 

(Физикохимия) на Петър Димитров Георгиев. 

 

София, 

30.06.2014 г. 

        ....................................... 

       Проф. дхн Янко Димитриев 


