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РЕЦЕНЗИЯ  

върху дисертационен труд на тема: 

„Синтез и имобилизиране на някои оптично-активни комплекси” 

за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР” по  

Научна специалност 01 05 02 „Неорганична химия”  

Докторант: Йоана Цветанова Захариева 

Рецензент: доц. д-р Елена Петрова Кашчиева 

 

Темата на дисертацията e свързана с едно от авангардните 

направления на съвременното материалознанието, а именно 

получаването на подходящи материали за оптични сензори и подбор на 

среди и начини за тяхната имобилизация с оглед достигане на 

оптималните им характеристики. Изследванията в дисертацията са 

актуални и представляват естествено продължение на научните 

разработки, по които в последните години се работи активно в катедра 

„Обща и неорганична химия” при ХФ на СУ „Св. Кл. Охридски” и по които 

има вече една успешно защитена дисертация. Конкретен обект на 

настоящата работа са кислородни оптично-активни комплекси (европиеви 

дибензоилметанати), от които, при включването им в полимерни и 

хибридни матрици, са получени композитни материали и тънки филми.  

Дисертационният труд е написан на 114 страници, като теоретичната 

част обхваща 34 стр., експерименталната – 73 стр., а 7 стр. са посветени 

на цитираната литература и пубикациите по дисертацията. Включен е и 

добре оформен нагледен материал под формата 58 фигури и 17 таблици, 

като 10 от фигурите и 3 от таблиците са от цитирани публикации, а 

останалите 48 фигури и 14 таблици съдържат данни от екпериментите по 

дисертацията. Цитирани са общо 178 литературни източника. Справката 

има съвременна ориентация (почти половината от източниците – 82 броя, 

са публикувани след 2000 година), без да се пренебрегват и по-стари, 

оригинални публикации. Това е указание както за актуалността на 
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разглежданите проблеми, така и за добрата информираност на 

докторантката. Литературните източници като цяло са цитирани много 

коректно, но на места са посочени имената на авторите без номерът им в 

раздел Литература (напр. стр. 32, Хоменко и Кузнецова). Освен това 

липсва цитирана литература в първата половина на обзора (от стр. 9 до 

стр. 18), където по мое мнение би трябвало да има такава, независимо от 

характера на представената информация под формата на текст или схеми. 

Съдържанието на теоретичната част на дисертацията е подбрано 

внимателно и целенасочено. То включва информация, чрез която се 

навлиза постепенно от фундаментални въпроси, отнасящи се до 

фотолуминесценция и абсорбционни и емисионни спектри на 

координационни съединения, към въпросите с пряко отношение към темата 

на работата – оптично активни комплекси и специално европиеви 

комплекси с дибензоилметан. Дискутирани са възможностите за 

получаване на композитни материали на тяхна основа, като е отделено 

внимание на най-често използваните матрици и техните задължителни 

характеристики. Обзорът е добре систематизиран и подреден. Считам, че 

високото ниво на оформянето му е един от убедителните показатели за 

задълбочената образователна подготовка на докторантката.  

В стила на изложението като цяло няма традиционно изреждане на 

приносите на отделните автори, а техните резултати са представени в 

подходяща форма и са взаимно обвързани и обосновани. Единственото 

изключение в това отношение е описанието на наличната в литературата 

информация върху „Филми на основата на силициеви алкоксиди” (5.2.2., 

стр. 27), което има до голяма степен схематичен характер и представлява 

последователно изброяване на основни публикации по проблема с техните 

основни резултати. Освен това на места (1.5.4., стр. 29, Хибридни 

матрици), от начина на изложението, не става ясно дали представените 

данни са свързани с изследвания на други автори или са собствени 

резултати. 
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Въпреки че литературният обзор е концентриран в теоретичната 

част на дисертацията, той е пренесен удачно и към интерпретацията на 

експерименталните данни, която е съпроводена с дискусия и критични 

бележки към резултатите на различни автори. По такъв начин се получава 

нагледна представа за значимостта и мястото на проведените в 

дисертацията изследвания по отношение на съвременните разработките 

по темата й. 

Въз основа на представените в теоретичната част данни и техния 

анализ са формулирани целите на дисертацията, които могат да се 

обобщят като:  

- синтез на европиеви дибензоилметанати; 

- определяне на състава, структурата и спектралните характеристики 

на получените комплекси; 

- получаване на композитни материали чрез имобилизиране на 

синтезираните комплекси в матрици на основата на SiO2, в полимерни или 

в хибридни матрици; 

- получаване на тънки филми от композитните материали и 

определяне на морфологията и спектралните им характеристики. 

В началото на експерименталната част са посочени 

използваните изходни продукти за синтеза на комплекси на европий с 

β-дикетони и на матриците за вграждането им при получаване на 

композитите. Описани са известните в литературата конвенционални 

методи за синтез на комплекси на европий с β-дикетони (методи на 

Wang, на Хоменко и Кузнецова, на Melby и на Meng), както и 

същността на механохимичния синтез. Разгледано е детайлно 

получаването на матрици на основата на SiO2, на хибридни и на 

полимерни матрици. Като най-подходящи начини за отлагане на 

филми са предложени методите на потапяне и изтегляне, на нанасяне 

чрез въртене и на спрей-пиролиза. Цялата тази въвеждаща в 

експериментите част би могла да се включи в раздела „Резултати и 
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обсъждане”, тъй като тя действително съдържа конкретни собствни 

резултати, независимо от приложените, известни в специализираната 

литература, методи на синтез. Към тази част е дискутиран и богатият 

набор от аналитични техники, използвани в дисертацията при 

определяне на елементния състав и структурното и морфологично 

характеризиране на синтезираните комплекси и тънки филми 

(елементен анализ, рентгенодифракционен анализ, ИЧ, ЯМР и 

флуоресцентна спектроскопия, флуоресцентна микроскопия, 

сканираща електронна микроскопия, атомно-силова микроскопия). 

Проследено е и термохимичното поведение на комплексите с 

помощта на дериватографски анализ. С оглед на потенциалните 

възможности за приложение на получените тънки филми в 

сензориката са описани и използваните методики за определяне на 

отклика на кислород във водна и газова среда. Без да са описани в 

тази уводна за експериментите част, в раздела „Резултати и 

обсъждане” в 2.1.2. „Свойства на композитите” са включени още и 

измервания върху адхезията на филмите. Към микроскопските снимки 

на образеца по време на теста за адхезия (Фиг. А2, стр. 76) би 

трябвало да съдържат информация за използваното увеличение. 

Освен това има разминаване между мястото на спектрите на 

възбуждане и емисия на комплексите (Фиг. 16 и 17 на стр. 46 и 47) и 

самото обсъждане на флуоресцентните свойства (глава IV.1.7, стр. 

55). В представения ми екземпляр от дисертацията липсват спектрите 

на възбуждане на механоактивирани проби (Фиг. 30, стр. 65). 

Вероятно с цел да се спести място, някой от фигурите (ИЧ спектри, 

SEM и AFM снимки) са с малки размери, което затруднява в известна 

степен разглеждането и съпоставката им с направената по тях 

интерпретация. Например, поради намаляване на размерите на 

представените SEM и AFM снимки, се получава несъответствие между 

нанесените маркери и изписаното на снимките увеличение.  
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Независимо от направените забележки, като цяло 

експерименталните резултати и обсъждането им са представени в 

прецизна форма. Изводите от теоретичната и експериментална част, както 

и посочените резултати с приносен характер, са формулирани точно и 

аргументирано. Дисертацията съдържа впечатляващо голям обем данни, 

получени в резултат от задълбочена, добре обмислена и очевидно 

предварително планирана експериментална работа. Четенето и 

осмислянето й изисква съсредоточено внимание и концентрация и би 

представлявало сериозно предизвикателство за млади учени и 

докторанти.  

Основните научни приноси на дисертационния труд на Йоана 

Захариева имат фундаментален характер и се отнасят към доказване на 

нови научни факти и подтвърждаване на известни такива: 

1. Направен е подбор на подходящи методи и условия на синтез за 

получаване на термично стабилни европиеви β-дикетонати; 

2. Проведен е сравнителен анализ на влиянието върху 

морфологията и спектралните характеристики на изходните суровини и 

метода и условията на синтез на композити на основата на оптично-

активните европиеви комплекси и 3 вида матрици – на основата на SiO2, 

на хибридни матрици и на основата на полиметилметакрилат;  

3. Установени са оптималните параметри при отлагане на тънки 

филми от композитите, нанесени чрез потапяне и изтегляне, чрез въртене 

и чрез спрей-пиролиза.  

4. Посочени са най-подходящите филми за приложение в 

сензориката, както следва: 

- филми за кислородни сензори, получени чрез потапяне и изтегляне 

от композит с хибридна матрица (скорост на изтегляне 0.4 mm/s, 

ултразвукова обработка на зол TEOS:CA:EG=4:1:1, киселинно 

катализирана хидролиза);  
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- филми за температурни сензори, получени чрез потапяне и 

изтегляне или чрез спрей-пиролиза от композит с полимерна матрица - 

разтвор на полиметилметакрилат в хлороформ.  

В дисертационния труд са включени 4 публикации, излезли от печат 

в специализирани международни списания с импакт фактор (Synthesis 

Reactivity Inorganic, Mеtal-Organic, Nano-Metal Chemistry, Central Europ. J. 

Chem., J. Optoelectronic Advanced Materials, J. Mater. Chem.). Посочени са 4 

участия в международни научни форуми, от които 3 са проведени у нас и 1 

– в чужбина. Докторантката е на първо място във всички публикации и в 3 

от докладванията, а на 1 от тях е на второ място. Представената научна 

продукция е напълно достатъчна за придобиване на степента “Доктор”. 

Очевиден е несъмненият принос на докторантката при провеждане на 

експериментите и написване и оформяне на дисертацията.  

Авторефератът отразява точно и пълно съдържанието на 

дисертационния труд и основните му приноси. В него доктарантката е 

използвала много подходяща и улесняваща читателите форма на 

цитиране на литературата. 

Общото впечатление от работата е отлично. Дисертацията е 

написана с висока езикова култура и професионален стил на 

изложението, с естествена връзка между обзора, експеримента и 

интерпретацията на данните. Тя показва задълбочено познаване както на 

методите на синтез на различни оптично-активни комплекси, матрици, 

композити и тънки филми на тяхна основа, така и на голям брой 

съвременни аналитичните техники за определяне на техните 

морфологични, структурни и спектрални характеристики.  

Към работата нямам съществени забележки. Няколко препоръки 

бяха направени вече в хода на рецензирането. Те бяха насочени главно 

към начина на представяне на резултатите, не намаляват високата 

стойност на приносите от изследванията и не променят моето изцяло 

положително отношение към работата. 
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 Към докторантката имам следните въпроси: 

 

1. По каква методика е определена дебелината на филмите, с каква 

грешка и направена ли е оценка доколко дебелината се запазва 

постоянна по повърхността на подложката? 

 

2. С каква точност са определени размерите на кристалитите, 

представен в Таблица 8, стр. 62? 

 

3. Представените в дисертацията рентгенови дифрактограми на 

комплекси с дибензоилметан, получени по методите на Wang и Melby 

(Фиг. 15) и на механохимично активирани комплекси (Фиг. 24 -27) 

изразяват интензитета на рентгеновото лъчение във функция на 

междуплоскостното разстояние d, а не в традиционния вид - във функция 

на 2θ. Как е получено това представяне и какви би трябвало да бъдат 

мерните единици на интензитета на рентгеновото лъчение – импулса за 

секунда (c/s) на Фиг. 15 или относителни единици (a.u.) на Фиг. 24 - 27? 

 

4. Какви са плановете за по-нататъшните изследвания по темата на 

дисертацията и има ли възможност те да продължат във фундаментален 

и евентуално да се развият и в приложен аспект? 

 

Заключение: 

В дисертационния труд на Йоана Захариева се решава важен научен 

проблем, свързан с получаване на материали за оптични и температурни 

сензори и подбор на среди и начини за тяхната имобилизация. 

Изследвани са кислородни оптично-активни комплекси (европиеви 

дибензоилметанати), от които са получени композитни материали и тънки 

филми. Посочени са най-подходящите филми за приложение в 

сензориката. 
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Дисертацията е завършен научен труд с оригинални приноси. 

Резултатите са станали достояние на специализираната научна колегия 

чрез публикации и доклади на конференции. При изработване на 

дисертацияга си докторантката е използвала интердисциплинарен 

подход, натрупала е сериозен професионален опит при провеждане на 

експеримента и дискутиране на чужди и тълкуване на собствени научни 

резултати, чрез което е повишила квалификацията си съобразно целите 

на образователната и научна степен "Доктор". Цялостната работа на Й. 

Захариева показва, че тя притежава задълбочени теоретични знания и 

професионални умения по Научна специалност Неорганична химия. 

Дисертационната работа отговаря на всички изисквания на Закона за 

развитие на Академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на СУ „Св. 

Климент Охридски“. Представените материали и дисертационни резултати 

напълно съответстват на специфичните изисквания на Химическия 

факултет, приети във връзка с Правилника на СУ за приложение на 

ЗРАСРБ.  

Всичко това ми дава основание да оценя изцяло положително 

проведеното изследване, представено в дисертационния труд, като 

предлагам на почитаемото Научно жури да присъди образователната и 

научна степен „Доктор” на Йоана Цветанова Захариева в област на висше 

образование: 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 

Неорганична химия. 
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