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Представеният изследователски труд е посветен на изучаване на оптичните свойства 
на зол-гелни материали на основата на циркониев и силициев диоксиди. Изследванията са 
фокусирани върху влиянието на методите на синтез върху процесите на вграждане, 
разпределение и локална симетрия на европиеви йони и техни комплекси с дикетони като 
луминесцентни центрове в композитните оксидни матрици. Проведените изследвания 
могат да бъдат причислени към една от бързо развиващите се области на съвременната 
химия на материалите, а именно целенасочен синтез на хибридни материали с 
потенциално приложение в оптиката.  

Дисертационният труд е структуриран в рамките на две основни части: литературен 
обзор и част, описваща получените резултати и тяхното тълкуване. Проведените 
изследвания се основават на 175 литературни източника, като над 55 % от тях са 
публикувани след 2000 г. Съдържанието включва общо 78 фигури и 10 таблици.  

В основата на дисертационния труд са взаимовръзките между методa на синтез, 
структурните и оптични свойства на специфичните класове от материали. Тази логична 
последователност е следвана в литературния обзор. Първо са разгледани и обобщени 
най-новите постижения при приложението на “зол-гелни” техники за получаване на 
композитни материали, като са изтъкнати особеностите в свойствата на силициеви и 
циркониеви алкоксиди като прекурсори за синтеза на съответните оксиди. След това са 
представени данни за фотолуминесцентните свойства на лантаноидни йони. Специално 
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внимание е отделено на експерименталното определяне на локалната симетрия на 
европиеви йони от електронните спектри на възбуждане и емисия. Представянето на 
литературната част по този последователен начин разкрива многостранните познания на 
докторантката в области като зол-гелни техники за синтез, луминесцентни свойства на 
лантаноиди, оптични свойства на полупроводници. Въз основа на литературния обзор са 
формулирани ясно и точно целите и задачите на настоящото изследване.  

Основните приноси в дисертацията могат да се обобщат както следва:  
-Разработен е оригинален метод за модифициране на оптичните свойства на композити 

на основата на ZrO2. Методът се състои в регулиране на скоростта на хидролиза на 
циркониевия алкоксид в процеса на образуване на зол-гелната матрица чрез използване на 
оцетна киселина и ацетилацетон като модифициращи агенти. Установено е, че 
модификаторът оцетната киселина позволява да се получи циркониев композит, който е 
прозрачен на светлина във видимата област. При използване на ацетилацетон като 
модификатор се образуват стабилни комплекси на циркония с органичния лиганд, 
отговорни за слабото поглъщане на композита във видимата област. Експериментално е 
показано, че оптичната ширина на забранената зона на композита зависи не само от вида 
на използвания модификатор, но и от количеството на вградени европиеви йони.  

-Получени са ефективни луминесцентни композити на основата на силициев диоксид 
и нов хелатен комплекс на европий. Луминесцентните композити проявяват характерната 
за европий емисия при 615 нм, независимо от ниските нива на дотиране. Сравнени са 
възможностите на три подхода по отношение на начина на вграждане на европий в 
зол-гелната матрица: дотиране, импрегниране и функционализиране. Показано е, че 
най-подходящ е методът на импрегниране, който позволява равномерно вграждане на 
оптически активния комплекс в матрицата без да се разрушава неговата структура. Така 
получените луминесцентни композити са стабилни при съхранение и се характеризират с 
висок квантов добив.  

-От изследваните композитни материали най-висок квантов добив (48 %) е установен 
при циркониевите аналози дотирани с комплекс на Eu(III) с 1,10-фенантролин. Показано е, 
че органичният лиганд може да се използва и за функционализиране на предварително 
дотирана с европий SiO2-матрица. Този подход води до значително нарастване на 
квантовия добив на луминесцентния композит.  

-Една от силните черти на проведеното изследване е свързана с конструирането на 
подходящ държател за прахообразни проби, даващ възможност за възпроизводимо и 
концентрационно зависимо измерване на спектри на дифузно отражение в интервала 
250900 nm.  
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Обобщавайки, проведените изследвания имат принос, от една страна, към синтеза и 
луминесцентните свойства на зол-гелни композити на основата на циркониев и силициев 
диоксиди, а от друга – разширяват експерименталните възможности при изследване на 
абсорбционните спектри на прахообразни проби. Научните приноси в дисертацията могат 
да се отнесат към “обогатяване на съществуващи знания” в областта на химията на 
силициеви и циркониеви диоксиди. Също така дисертационният труд съдържа и нови 
данни по отношение на охарактеризиране на оптически активни органични комплекси на 
европий. Авторефератът отразява правилно приносите на дисертационния труд.  

Дисертацията е изградена върху три труда, публикувани през 2011 г. в специализирани 
и реномирани международни списания: J. Non-Cryst. Solids, Optical Materials и J. Mol. 
Model. Върху тях са забелязани до сега два цитата, което разкрива още веднъж 
значимостта на проведените изследвания. Получените резултати са представени на пет 
научни форума, от които два национални и три международни. Освен дисертантката и 
нейният ръководител, публикациите са в съавторство с колеги, специалисти в областта на 
органичния синтез и изчислителната химия. Този факт, както и водещата роля на научния 
ръководител доц. Гуцов в областта на зол-гелни оптични материали, ми дава основание да 
приема, че дисертационният труд и приносите в него са в достатъчна степен лично дело на 
Нина Данчова.  

Принципни възражения към материала в дисертацията нямам. Ще направя обаче някои 
коментари, които имат характера на уточнения или са насоки за бъдеща работа:  

-За експериментално определяне на оптичната ширина на забранената зона е използвано 
уравнието на Таук. От изложението не става ясно в какви граници е валидно уравнението 
за изследваните модифицирани и дотирани композити (фигури 34 и 41). Доколкото 
композитите имат различен състав (количеството на цирконий варира от 32 до 58 %), то 
интерес представлява да се коментира по-детайлно физическият смисъл на влиянияето на 
органичните модификатори и европиевите допанти върху оптичната ширина на 
забранената зона на циркониево-оксидната матрица.  

-Анализът на електронните спектри по отношение на интензитетите на дискретни 
електронни преходи е използван като критерий за оценка на локалната симетрия на Eu(III) 
йони в зол-гелните матрици. Как е определен интензитетът на електронните ивици и дали 
е отчитана ширината им? Това е от особено значение при сравняване на локалната 
симетрия на европиевите йони в дотираните и импрегнирани силициево-оксидни 
композити (например фигура 64).  
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Тези коментари не са в противоречие с цялостното ми много добро впечатление от 
дисертационния труд на Нина Данчова. Отличителна черта на дисертацията е 
рационалният подбор на обекта и методите на изследване, както и изключителната по обем 
прецизна експериментална работа. Докторантката показва многостранни познания върху 
синтеза и оптичните свойства на композитни материали, което й дава възможност за 
прецизно тълкуване на получените резултати. В своята същност дисертационният труд е в 
съзвучие със съвремената химия на оптични материали.  

Заключение 
Извършено е задълбочено и аналитично изследване върху оптичните и луминесцентни 

свойства на зол-гелни материали на основата на ZrO2 и SiO2. Научните приноси и 
наукометричните показатели на дисертацията надхвърлят препоръчителните изисквания 
на Правилника на Факултета по химия и фармация към СУ за придобиване на научната и 
образователна степен “доктор”. Всичко това ми дава основание да предложа убедено на 
Научното жури да гласува за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на 
Нина Георгиева Данчова.  
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