
 1

Мнение 
за дисертационния труд на Ася Божинова 

на тема” Композити на основата на титанов диоксид за нуждите на фотокатализата” 
 
 

Дисертационната работа е посветена на получаването и изследването  

фотокаталитичните свойства на композитни прахове и слоеве от титанов диоксид за 

разлагане на водни разтвори на моделни багрила и моделен замърсител на въздух- 

етилен.  

Тематиката е особено актуална напоследък поради наличието на много 

органични съединения в отпадните води, изхвърлени от индустриални предприятия, 

водещи до  замърсяване на водите и почвата. Това налага синтезирането и изследването 

на нови, ефективни фотокатализатори, които могат да разложат под действие на 

ултравиолетовата и видимата светлина екологично опасните съединения до безвредни 

минерални продукти. 

Детайлно е изследвана системата TiO2-WO3, като са използвани както 

праховидни, така и тънкослойни покрития като фотокализатори. Експериментите са 

проведени със два типа светлинни източници в ултравиолетовата и видимата област. За 

целта е разработена и успешно приложена апаратурата за нанасяне на слоевете чрез 

потапяне. 

 Като съществен принос може да се посочи установената по-висока 

фотокаталитична активност на дотираните с WO3 слеоеве от TiO2. Трябва да се 

отбележи, че дотираните с волфрам слоеве показват по-високи скорости на разграждане  

на моделното багрило не само с  с ултравиолетова, но и с облъчване с видима светлина. 

Последния резултат би бил особено ценен  за практическото приложение на получените 

фотокатализатори.  Интересен резултат е и повишената активност на дотираните слоеве 

от TiO2 , получена при по-висока  мощност на лампата, излъчваща във видимата област  

Специално внимание в дисертацията е отделено на изследването на образци, 

съдържащи различно количество на анатазна и рутилна фази с оглед заместване на 

скъпия катализатор Degussa P25 с по-евтини образци. Установено е, че композитните 

прахове анатаза/рутил, синтезирани от дисертантката притежават по-висока 

фотокаталитична активност спрямо багрилото оранжево II, отколкото търговския 

Degussa P25. 

Обещаващи по отночение на фотокаталитичната активност са и резултатите  

получени с моделен замърсител на въздуха–етилен, като трябва да се отбележи, че при 
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дотираните с волфрамов триоксид филми е отчетена значителна  фотокаталитична 

активност под действие на видима светлина в сравнение с покритията от анатаз. 

Приятно впечатление прави систематичния и детайлен подход на дисертантката 

както при синтеза на фотокатализаторите, така и задълбочения анализ на  получените 

разултати от фотокатализата. С успех е приложен двойноекспоненциалния модел, 

отчитащ съществената сорбция на багрилото, различен  от конвенционално приетото 

уравнение на Лангмюир-Хишелвуд. 

Експерименталните резултати от дисертационния труд са намерили отражение в 

научната литература под формата на публикации в престижни наши и международни 

списания, както и участия в конференции. Забелязани са също и 23 цитата на 

представените в дисертацията публикации в международни списания.  

Според мен обема на дисертацията, прецизното изпълнение на експеримента, 

задълбочения анализ на резултатите и научните приноси в нея са достатъчни за 

получаването на научната степен „доктор”. 
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