
СТАНОВИЩЕ 
на проф. дхн Димитър Стефанов Тодоровски, пенсионер, 

научен съръководител на маг. хим. Радина Петрова Кралчевска 
относно дисертационния й труд на на тема „Модифициране на TiO2 за повишаване на 
фотокаталитичната му активност”, предстамен за присъждане на образователната и 

научна степен 'доктор' в област на висше образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 

Неорганична химия. 
 

Със Заповед № РД 38-91/28.2.2012 г. на Г-н Ректора на Софийския университет 
съм определен за член на научното жури по процедура за защита на горния 
дисертационен труд. 

Представеният дисертационен труд за придобиване на образователната и научна 
степен “доктор” е в областта на неорганичната химия и е посветен на синтеза, 
охарактеризирането и приложението на катализатори на основата на TiO2 за пречистване 
на води от органични замърсители (багрила, хербициди и естрогени). Редом с 
изследванията при облъчване с УВ-светлина, акцент в дисертационното изследване е 
поставен върху изясняване на ефективността на някои дотирани катализатори при 
облъчване с халогенна лампа и слънчева светлина. Значимостта и актуалността на 
тематиката е несъмнена. 

Докторантката прави задълбочен, целенасочен, с елементи на критичен анализ, 
преглед на литературните данни относно влиянието на елементи с f-характер, азот и 
въглеродни нанотръбички върху фтокаталитичната активност на TiO2. Особено 
задълбочен е прегледът на присъствието на естрогени в околната среда и методите за 
тяхното отстраняване от води. Литературният обзор (цитирани са 390 литературни 
източника) показва много добра литературна осведоменост на дисертантката и 
задълбочено познаване на основите и детайлите на метода, обект на нейните проучвания. 

Дисертационната работа представлява изследване с подчертан комплексен 
характер, обхващащо значителна по обем синтетична част, приложение на голям набор 
от физични методи за определяне на съществени характеристики на изследваните 
съединения и фотокаталитични тестове за определяне на сорбционната способност и 
фотокаталитична активност на синтезираните катализатори. 

Експерименталната част на дисертационния труд се усложнява от 
необходимостта за многостранно охарактеризиране на синтезираните продукти и преди 
всичко от подбора на замърсители, които несъмнено представляват актуален научен и 
практически интерес, но анализът им е твърде трудоемък. 

Основен интерес сред представените резултати от изследването представляват (i) 
много детайлното охарактеризиране на катализатори, дотирани с лантаноиди, азот и 
въглеродни нанотръбички, (ii) обогатяване на знанията относно сорбционната 
способност и фотокаталитичната активност на катализатори, получени по зол-гел метод, 
чисти и модифицирани с различни дотиращи агенти, (iii) влиянито на различни фактори 
от условията на синтеза и на фотокаталитичния тест, разгледани във взаимната им 
връзка. Изложението е логично, със задълбочено интерпретиране на резултатите, 
показващо добро познаване на възможностите и ограниченията на използваните методи. 

Дисертационното изследване има фундаментален характер с ясно изразена 
практическа насоченост. По мое мнение най-голям интерес представляват следните 
резултати: 
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- За първи път е показана възможноста за фотокаталитично разрушаване на 
замърсители като хербициди и естрогени под действие на дотирани катализатори, както 
и под действие на видима и слънчева светлина. 

- Потвърдена е ролята на радиоактивността на катализатора върху неговата 
фотокаталитична активност, проявяваща се и без посредническата роля на церия. 

- Показано е, че характеристики на катализаторите като специфична повърхност и 
пористост в редица случаи не са определящи за активността на катализаторите. За сметка 
на това се показва същественото значение на химичната природа на замърсителите, 
която обуславя различна активност на един и същ катализатор по отношение на 
различни замърсители. Това води до съществения извод, че резултатите, получени с един 
моделен замърсител следва да се използват внимателно за прогнозиране на 
ефективността им спрямо други органични съединения. 

- Доказаното влияние на чистотата на водата, използвана като разтворител на 
замърсителя, върху фотокаталитичното действие на катализаторите на основата на TiO2, 
при това различно при различните катализатори, поставя сериозни изисквания към 
изследванията в нази област. 

- Показано е, че ефектът от дотирането с неодим е нееднозначен и зависи от 
условията на получаване на катализатора, типа на облъчващата светлина и химичната 
природа на замърсителя. 

Част от резултатите от дисертацията са отразени в 3 научни съобщения в 
списания с импакт-фактор и са представени на 7 научни форума, 6 от тях чуждестранни, 
вкл. 4 устни доклада. В процес на подготовка са други две научни съобщения. 

Съавтори на дисертантката в публикуваните работи са научните й ръководители 
и учени от чуждестранен институт – партньор, участвали във физико-химичното 
охарактеризирне на катализаторите по някои от приложените методи. 
рентгено-дифпактометричните изследвания и др. п. Като научен съръководител на 
докторантката считам, че личният й принос в проведените изследвания е определящ. 

Г-ца Кралчевска се включи в изследванията в областта на фотокатализа, 
провеждани в Катедра Неорганична химия още като студентка в бакалавърската степен 
под ръководството на покойния доц. Душкин и д-р А. Божинова и беше активен член на 
изследователските колективи на два договора по програмата на НАТО „Наука за мир”. В 
същата тематика бе и магистърската й дипломна работа (ръководители проф. д-р И. 
Караджова, доц. д-р Ц. Душкин). При изпълнение на дисертационната си работа 
(ръководители проф. дхн Д. Тодоровски, доц. д-р М. Миланова) докторантката се прояви 
като химик с много добра фундаментална подготовка, добри експериментални умения, 
задълбоченост и прецизност при интерпретация на получените резултати. 

Заключение 
Дисертационната работа е изградена върху твърде голям по обем 

експериментален материал и съдържа значими приноси към фотокатализата при 
използване на катализатори на основата на TiO2. При нейното изпълнение докторантката 
получи възможност да се запознае и да прилага редица методи за синтез и 
охарактеризиране на неорганични съединения. Очевидно са изпълнени всички 
изисквания за получаването на исканата степен и докторантката се е утвърди като 
специалист във фотокатализа и неорганичната химия. Казаното ми дава основание да 
предложа на почитаемото Научно жури на маг.хим. Радина Петрова Кралчевска да 
бъде присъдена образователната и научна степен “доктор”. 
23.3.2011 г. 
        Д. Тодоровски 


