
 1

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна 

степен „Доктор” 

по професионално направление „Химически науки” 

научна специалност: Неорганична химия, шифър 01.05.02        

Тема: Композити на основата на титанов диоксид за нуждите на 
фотокатализата 

 

Докторант: Ася Славейкова Божинова  

Рецензент проф. дхн Янко Димитриев – ХТМУ-София 

 
Представената ми за рецензиране дисертация се отнася до синтеза на 

композити с участието на ТiO2 и WO3 и изследване на техните фотокаталитичните 

свойства. Работната програма на представения дисертационен труд е част от два 

международни проекта финансирани по програма НАТО „Наука и мир”, така че 

избраната тема е безспорно много актуална и значимостта й не буди никакво 

съмнение.  

Използването на фотокатализата за ускоряване процесите на окисление с цел 

намаляване на количеството на замърсителите във въздушна и водна среда 

придобива изключително важно значение в световен мащаб. Конкретните 

приложеният могат да бъдат свързани с пречистване на водата, въздуха, 

бактерицидни материали, самопочистващи се повърхности, медицински препарати, 

биофункционални нанокомпозити, нанофлуиди и други. Фундаменталните проблеми, 

които продължават да бъдат в центъра на вниманието на много изследователи се 

отнасят до изясняване на специфичните механизми, по които протича разграждането 

на различни замърсители в резултат на фотокаталитични реакции. Независимо, че 

тези процеси по принцип са изяснени и широко дискутирани в литературата, редица 

детайли свързани с получаването на междинни продукти, кинетиката на 

разграждане, причините за недобра възпроизводимост на резултатите 
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представляват една интересна област, която продължава да се развива много 

интензивно.   

Ася Славейкова Божинова е провела изследвания по дисертацията в рамките 

като докторант на самостоятелна подготовка. Научен ръководител е покойният 

доцент Цецо Душкин, който е създател на лабораторията по Нанонауки и технологии, 

към катедра „Обща и Неорганична химия” при СУ „Климент Охрисдки”. Той бе един 

от най-активните изследователи с приоритетни резултати върху получаването на 

наноразмерни системи и допринесе много съществено за популяризирането и 

развитието на изследванията върху фотокаталитичните процеси у нас. 

Докторантката е завършила ХТМУ – София, специалност „Технология на 

Неорганичните Вещества” и трудовият й стаж от 2001 година до сега е свързан 

основно с катедрата по Обща и Неорганична Химия към СУ „Климент Охридски”. 

Представеният труд може да се разглежда като едно естествено развитие на 

нейната академична кариера.  

 Както е посочено в целите на дисертационния труд, изследванията са 

ориентирани конкретно върху разработването на възпроизводими методи за 

получаването на композитни фотокатализатори. Основните части в него включват: а) 

Литературен обзор; б) Експериментална част, в която са описани методите и 

апаратурите за изследване; в) Резултати и обсъждане, където са разгледани 

фотокаталитичните свойства на прахове и тънки филми.  

Известно е, че титановия диоксид е един от най-интензивно изследваните 

материали през последните 10-15 години и литературата посветена на него 

продължава лавинообразно да расте. Този факт е отбелязан много точно в обзора 

на дисертационния труд. Само за периода 2005 – 2010 година, броят на 

публикациите надхвърля няколко хиляди. Очевидно селектирането на най-важните 

публикации съдържащи основна информация в случая, е една много трудна задача. 

Затова представените данни разглеждам като един успешно издържан тест за 

професионалните възможности на докторантката да анализира и да преценява 

достоверно значимостта на публикуваните по проблема материали. Считам, че тя 

правилно е подбрала основно онези литературни източници, които са свързани с 

легирането на TiO2. Последователно са разгледани методите за модифицирането на 

електронната структура на TiO2 с азот, халогенни елементи, сяра, бор и въглерод. 

Предвид на поставените цели особено внимание е отделено върху дотирането с 
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йони на преходните метали. С направеният преглед е даден отговор на въпроса 

защо е толкова голям интересът към дотирането на TiO2. От приложна гледна  точка 

задачите се свеждат до по-ефективното оползотворяване на видимата светлина при 

протичането на фотокаталитични реакции. Това може да се постигне чрез 

изместване на абсорбционния ръб и повишаване на абсорбцията във видимата част 

на спектъра (създаване на допълнителни локални нива в забранената зона). Оттук 

произтичат за решаване редица фундаментални и приложни задачи, които 

мотивират докторантката да концентрира изследванията си върху композитите с 

участието на TiO2 и WO3.  

В експерименталната част са разгледани принципните схеми за изследване на 

фотокаталитичната активност, апаратурите за нанасяне на тънки филми от 

суспензия и по зол-гелен метод. При приготвянето на образците са използвани 

предишни изследвания на колектива, както и положителните резултати на чужди 

автори. Детайлното описание на всички процедури свързани със синтеза показва, че 

тя притежава една много добра химична култура.   

Централна част от изследванията в дисертационния труд  са представени в 

глава 5 (Резултати и обсъждане). Една сполучлива идея, която е реализирана в 

проведените експериментите е изясняване влиянието на съотношението 

анатаз/рутил в композити върху фотокаталитичните им свойства. В този смисъл 

данните представени на Фиг. 5.1 имат принципно значение, още повече, че те са 

сравнени с търговския продукт Degussa P25. Не случайно публикацията по проблема 

е предизвикала подчертан интерес сред изследователите и  е цитирана 17 пъти от 

чужди автори. С тези първоначални резултати, които в значителна степен имат 

програмен характер е потвърден кинетичния модел (публикуван в предишни 

изследвания на колектива). Фотокаталитичният процес е описан като двойно 

експоненциална зависимост, в която са включени два стадия: адсорбция на багрило 

(бърз процес) и разграждане на багрило. Доказано е много добро съвпадение между 

експерименталните резултати и теоретичния модел. Потвърдено е, че с увеличаване 

на съдържанието на анатаза в композитите се наблюдава тенденция за повишаване 

на фотокаталитичната активност.  

Както бе посочено по-горе основната задача в дисертационния труд е синтеза 

на стабилни и възпроизводими композити съдържащи TiO2 и WO3. Експериментите 

са ориентирани към получаването на праховидни композити и тънки филми. 
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Микроструктурата на праховидните образци са анализирани много подробно и са 

направени заключения за разпределението на TiO2 и WO3 в тях. СЕМ резултатите се 

отличават с много високо качество. В резултат на проведените фотокаталитични 

тестове е показано, че оптималното съдържание на  WO3 е около 5 %. Освен това е 

проследено влиянието на температурата за получаване на композита върху 

фотокаталитичната му активност. Най-добри резултати се получават след термична  

обработка при 2000С. Това е един интересен резултат, който може да бъде основа на 

бъдещи по-детайлни изследвания с оглед оптимизирането на процесите (Фиг. 5.26). 

Освен това по убедителен начин е демонстрирано, че конверсията на етилена, при 

облъчване с УВ и видима светлина протича много по-успешно с участието на 

композита (ТiО2+5%WO3) в сравнение с чистия TiO2 (анатаз). Направено е 

правдоподобно обяснение на този факт на базата на енергийната диаграма TiO2-

WO3 при облъчване с видима светлина (Фиг. 5.28).  

Особен интерес представляват резултатите от използването на зол-гелните 

технологии за получаване на прахове и филми. Сравнителният анализ показва, че 

във всички случаи фотокаталитичното действие на филми от композита е по-добро 

от това на чистия TiO2. Предложен е един механизъм за по-добрите 

фотокаталитични свойства на композита, свързано с ефективното разделяне на 

зарядите при възбуждане със светлина.  

Основните приноси в дисертационния труд най-общо могат да бъдат свързани 

с получаването на устойчиви композити TiO2-WO3, които са по-ефективни както при 

облъчване с УВ така и при облъчване с видима светлина. Аналитичното описание на 

процесите в рамките на едно-експоненциална зависимост и още по-точно чрез 

двойно-експоненциално уравнение е фундаментален резултат, който може да бъде 

използван и при други подобни системи. Като положителен резултат може да бъде 

приет анализа свързан с разделянето на сорбционният етап от действителната 

фотодеградация на обекта. Моделите, които са разработени за обяснение на 

фотокаталитичната активност показват, че докторантката владее в детайли  

теорията на тези процеси и може да ги прилага успешно за различни конкретни 

случаи. Като успех на дисертационният труд с важна приложна значимост е 

доказването по експериментален път на специфичното поведение на предложения 

композит спрямо различни по вид багрила.  
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Дисертационния труд е написан на основата на 7 публикации излезнали в 

периода 2004-2011 година. Три от работите са в чуждестранни списания, 

регистрирани са две участия на конференции. Върху дисертационния труд са 

отбелязани 23 цитата, от които 17 от чуждестранни автори. Така, че проведеното 

изследване по наукометрични показатели надхвърля значително възприетите норми 

за присъждане на научно-образователната степен „Доктор” и процедурата по 

защитата на разработения дисертационен труд би могла да бъде осъществена много 

по-рано.  

Образователната програма очевидно е перфектно изпълнена. Докторантката 

Ася Божинова в периода на провеждане на изследванията се е утвърдила като 

изследовател с висока професионална култура, задълбочени познания в химията на 

разтворите и зол-гелните процеси и мога да твърдя, че самостоятелно може да 

организира изследователски програми по повдигнатите в дисертацията въпроси. Не 

случайно Ася Славейкова Божинова е била активен участник в 6 изследователски 

проекта, което означава, че тя е един желан партнор в изследователските колективи.   

Към дисертеционния труд нямам принципни възражения. Считам за уместно 

да поставя няколко въпроса, които биха дали възможността да се изяснят по-пълно 

някои от проведените експерименти.  

- Полезно би било да се даде по-точна информация и да се систематизират 

публикуваните данни от чужди автори относно синтеза на фотокаталитични 

материали в системата TiO2-WO3 и да се съпоставят с резултатите от дисертацията. 

- Наблюдаваните флуктуации в хода на кривите на Фиг. 5.24 (страница 79), се 

нуждаят от по-детайлен анализ, тъй като подобни отклонения от общия ход на 

кривите не се наблюдават при тънките филми. Допълнителното сравняване на двата 

композита относно тяхната активност и възпроизводимост на свойствата биха били 

полезни от приложна гледна точка.  

- В дисертацията не се дискутира проблема относно възможността да се 

понижи степента на окисление на W йони в проведените фотокаталитични тестове и 

евентуално как това би се отразило върху фотокаталитичната активност.  

- Би било полезно да се направи съпоставка на получените резултати с 

данните за други композити от вида ТiО2.MnОm (например с участието на Fe). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализирана е една актуална изследователска програма, в която са 

постигнати поставените цели. Получените приноси в работата са с висока научна и 

научно-приложна стойност.  

Оформянето на дисертационния труд е направено много професионално. 

Усвоени са нови специализирани знания в една интензивно развиваща се приложна 

научна област, каквато е разработването на съвременни технологии за композити с 

висока фотокаталитична активност.  

Постигнатите резултати показват, че докторантката се представя като един 

напълно изграден, ерудиран изследовател със задълбочени познания в областта на 

химията на разтворите, което е гаранция за успешното развитие на нейната 

академична кариера. 

 
С убеденост препоръчвам на членовете на Научното жури да гласуват за 

присъждане на образувателната и научна степен „доктор” по научната 
специалност „Неорганична химия, шифър 01.05.02”, професионално 
направление 4.2 „Химически науки”,  на Ася Славейкова Божинова. 
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