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Госпожица Радина Петрова Кралчевска е родена 1982. През 2001 завършва 
френска гимназия и паралелно английска в София. От 2002 е студент в ХФ на СУ. В 
2007 изпълнява магистърската програма на ХФ на СУ по специалността “химия“. 
Специализира спектроскопски и хроматографски методи. Защитава дипломна работа на 
тема: ”Дотирани TiO2 фотокатализатори за разлагане на органични замърсители“ с 
ръководители доц. д-р И. Караджова и доц. д-р Ц. Душкин (светла му памет). От 2008 е 
докторант с научни ръководители: проф. дхн Д. Тодоровски доц. д-р М. Миланова в 
катедра „Обща и неорганична химия на ХФ на СУ.  

Докторантът е допуснат до публична защита на дисертационния си труд след 
изпълнение на нормата на чл. 65. (1) - 1. положил успешно изпити и изпълнил задачите 
си, съгласно индивидуалния план; 2. подготвил дисертационен труд с резултатите от 
изследванията: 3. отчислен с право на защита от Правилника за условията и реда за 
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 
Климент Охридски”. 

Общата наукометрия на г-ца Кралчевска се изразява в 15 бр. научни публикации 
в специализирани научни списания, 5 бр. устни доклада на международни мероприятия 
у нас и в чужбина, 7 бр. постерни съобщения и 31 бр. цитата. От тях в дисертационния 
труд са включени 3 бр. научни статии (1 излязла 1 приета и 1 изпратена), 4 бр. устни 
доклада и 3 бр. постерни съобщения. 

Дисертационният труд е написан на 154 стр. и има 49 фигури и 19 таблици. 
Цитирани са 390 литературни източника. Трудът е обсъден и насочен за защита от 
разширен Катедрен съвет на Катедра Обща и неорганична химия при Химическия 
факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.  

Дисертацията съдържа: Въведение – 1 стр.; Литературен обзор – 33 стр; Цел и 
задачи – 1 стр; Експериментална част – 8 стр; Резултати и обсъждане – 64 стр. в т.ч. - 
раздел І - Получаване и охарактеризиране на катализаторите – 28 стр. раздел ІІ - 
Сорбционна способност и фотокаталитична активност на катализаторите - 36 стр., в 
която има четири раздела: ІІ.1. Фотокаталитично разграждане на багрило – 11 стр., ІІ.2. 
Фотокаталитично разграждане на хербицид – 9 стр., ІІ.3 Фотокаталитично разграждане 
на естрогени – 6 стр. и ІІ.4. Влияние на ThO2 върху фотокаталитичната активност на 
TiO2 – 11 стр.; Заключение – 3 стр.; Литература – 10 стр.; Публикации включени в 
дисертацията 1 стр. и Приложения – 28 стр.  
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АКТУАЛНОСТ 
 
Работата е посветена на много актуален, съвременен, фундаментален и високо-

технологичен проблема – фотокаталитично разлагане на устойчиви органични 
замърсители във води резултат от антропогенна дейност. Създаване на 
фотокатализатори с наноразмери с променен състав, морфология и структура, способни 
да се активират със слънчева светлина. Смятам, че по своята актуалност, съвременност 
и методи за изследване дисертацията е на най-високо съвременно ниво, изпълнението 
на която изисква комплексни знания в областта на химията и физиката. 

Фотокаталитичния процес протича изключително на повърхността на фото-
катализатора - полупроводник като TiO2, ZnO, CeO2, CdS, ZnS и др., който преобразува 
енергията на фотона в екситонна двойка електрон-дупка, адсорбира вода, която в 
резултат на фотохимичния процес се трансформира в хидроксилни радикали – най-
мощния окислител след флуорните атоми, адсорбира кислород от въздуха и образува 
анион радикал, адсорбира замърсител, който в резултат на окислителни реакции на 
повърхността се превръща във въглероден диоксид и вода. Неселективната, частична и 
пълна фотоокислителна способност на системата пречиства води от органични 
замърсители. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
След задълбочен преглед и анализа на литературните данни се поставя целта на 

дисертацията да се изследва ролята на модифицирането на ТiО2 с някои f-елементи, 
азот и нанотръбички и активността му при фотокаталитично разграждане на 
малахитово зелено, йодосулфурон и естрогени. 

Над 200 органични вещества са минерализирани в присъствие на ТiO2 и 
облъчване със светлина, както е показано в Таблица 1 

Пред изследователите на съвременния етап стоят няколко основни задачи: 
Да се намерят или създадат нови корозионно устойчиви материали- 

полупроводници, способни да се активират от по-ниско енергетични фотони; 
Да се забави анихилацията на екситонната двойка електрон-дупка; 
Да се повиши квантовата ефективност реакцията фотон електрон; 
Ако един фотон може да раздвижи няколко електрона, квантовата ефективност 

може да превиши 100%. Ключът към успеха е прилагането на ефекта на мулти-
екситонна генерация, при който един погълнат фотон създава повече от една двойка 
„електрон-дупка”. Подобен механизъм е особено ефективен в т.нар. квантови точки – в 
нанокристални полупроводнци, където започват съществено да се проявяват 
квантовите ефекти. 

Дотирането с редкоземни елементи подобрява ефективността на катализаторите 
в присъствие на ултравиолетова светлина. Активността на катализаторите в присъствие 
на видима светлина варира според вида на дотиращия агент, неговата концентрация, 
температурата на калциниране, също така и според светлинния диапазон и максимум на 
спектъра на светлинния източник. Най-голяма скоростна константа показва 
катализаторът, легиран с Nd3+ 

Заместващият N и азота разположен между възлите, предизвикват образуването 
на заети нива в забранената зона, което спомага за увеличаване на фотокаталитична 
активност при облъчване с видима светлина. В Таблица 2 са събрани и 
систематизирани данните от изследване на ефективността на N-ТiO2 при облъчване с 
UV и/или видима светлина. 
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Модифицират приготвен по зол-гел метод TiO2 (анатаз) чрез смилане в хаван 
заедно с Th(NO3)4 (0,02 – 0,1 %) и последвано сушене и калциниране при 550oС за 4.5 ч. 
Дотирането понижава фотокаталитичната активност в присъствие на ултравиолетова 
светлина (Hg lamp, 125 W), но води до повишаване на ефективността при облъчване с 
видима светлина 

Малахитово зелено е триарилметаново багрило за оцветяване на коприна, вълна, 
кожа, памук, хартия, керамика, както и като оцветител за храни и хранителна добавка, 
то се използва за профилактика и лечение на широк спектър от инфекциозни 
заболявания. В ЕС не е регистрирано като ветеринарномедицински препарат поради 
установяване на потенциалната му възможност да е канцерогенно, мутагенно и 
тератогенно. 

Според Европейските директивите остатъците от отделен пестицид в питейна 
вода не трябва да надвишават 0.1 μg/l, а концентрацията на всички пестициди общо не 
трябва да е над 0.5 μg/l. Концентрациите на йодосулфурон в река Рона надвишават 10 
пъти максимално допустимите нива във води, особено през сезона април-май, 
характеризиращ се с интензивна земеделска дейност. 

Поради възможността да предизвикват ендокринни нарушения, стероидите са 
потенциална заплаха за околната среда, като например E2 - 17β-естрадиол и EE2 - 17α-
етинилестрадиол. Няма данни за разграждането на проучваните замърсители с 
прилагане на бяла или слънчева светлина. 

 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 
 
В експерименталната част надлежно са описани, използваните материали, 

методи за синтез и анализ. 
Получени са и са използвани следните катализатори: TiO2 Degussa; TiO2, 

получен по зол-гел метод; катализатор (TiO2-Nd) легиран с неодим; катализатори 
легирани с азот (TiO2–N), различаващи се по скоростта на хидролиза TiO2-N-1.1 и TiO2-
N-1.2 (получен при по-ниска скорост); TiO2 – легиран с N2 и Nd; TiO2, модифициран с 
въглеродни нанотръбички (TiO2-NT); Катализатор легиран с ThO2; катализатор 
Nd2Ti2O7. 

Докторантът прилага в своите изследвания широк спектър от най-съвременни 
методи за синтез, анализ и охарактеризиране, като зол-гел метода, рентгенова 
дифракция; СЕМ; ТЕМ; метод за определяна на специфичната повърхност и 
порьозността; UV/VIS; FTIR; емисионна фотолуминисцентна спектроскопия; 
рентгенова фотоелектронна спектроскопия; спектрофотометрия; рН – метрия; HPLC; 
ТФЕ.  

 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
 
За постигането на целите на проекта са изследвани търговски фотокатализатор 

P25 и TiO2 получен по зол-гел метод и негови модификации; природата и концентрация 
на модифициращия агент, наличието на радиоактивност; условията при синтеза като 
температура на нагряване, скорост на хидролиза при получаване на N-дотирания 
катализатор; облъчването, концентрация на катализатора в пречистваната суспензия, 
нейното аериране и рН, качество на водата, използвана като разтворител на 
замърсителя и химичната природа на замърсителя върху: фазовия състав, структурата, 
морфологията, свойствата на повърхността, UV/VIS, фотолуминисцентните и ХРS 
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спектрални характеристики, сорбционната способност и фотокаталитичната активност 
на получените катализатори. 

Проведено е системно изследване и анализ на влиянието на фазовия състав, 
кристалната структура, морфологията, специфичната повърхност, порьозността, 
спектралните характеристики и радиоктивността върху сорбционната способност и 
фотокаталитична активност на P25 и катализатори на основата на TiO2. 

Задълбочено са изследвано влиянието на структурните промени във 
фотокатализаторите върху активирането им с видима светлина. Образци от TiO2 са 
модифицирани с неодим, азот, въглеродни нанотръбички и торий. Каталитичната 
активност е изучавана по отношение разпадането на малахитово зелено, йодосулфурон 
и хормони-естрогени във воден разтвор. Намерена е зависимост между типа и 
съдържанието на модифициращия компонент и условията на получаването му и 
условията и типа на облъчващата светлина, чистота на използваната вода, аериране на 
суспензиите, pH на средата, концентрация на катализатора, химичната природа на 
замърсителя, наличието на йонизиращо лъчение.  

Установено е, че Nd и Th затрудняват фазовия преход от кристалната форма 
анатаз в рутил. Параметрите на кристалната решетка на TiO2 се променят слабо в 
резултат на модифицирането с Nd и N. При високо съдържание на Nd той съществува 
като оксид. Самостоятелна фаза от Nd4Ti9O24 се регистрира след калциниране на 
пробата, съдържаща 10% Nd при 900°C. Nd и N променят формата и големината на 
морфологичните зърна, специфичната повърхност, големината и разпределението на 
повърхността и обема на порите по диаметър. Установено е, че размерът на 
морфологичните зърна, специфичната повърхност и сорбционната способност се 
намират в сложна нееднозначна функционална зависимост. Сорбцията на замърсителя 
върху повърхността на катализатора, обаче, е от първостепенно значение за 
ефективността на процеса на разпадане. Очакван е резултатът, че между 
разпределението на порите и фотокаталитичната активност да няма ясна функционална 
връзка. Размерът на частиците и особеностите на повърхността трябва да свързани 
функционално и такава зависимост е наблюдавана. 

При рН чувствителни съединения, такива като малахитово зелено, се вижда че 
двете форми на багрилото имат различна реакционна способност и поради това за всеки 
конкретен случай на разлагане на такива съединения ще е необходимо да се подбират 
специфични условия и катализатори. 

При дезактивацията на йодосулфурон, чистотата на водата е от първостепенно 
значение за каталитично действие на катализаторите. Този резултат ни кара да се 
замислим как в реални условия ще може да се използва фотокаталитичния процес за 
дезактивация.  

Дотирането с Nd (0.05 до10 тег.%) на TiO2 увеличава активност на катализатора 
по отношение на разграждане на малахитово зелено при облъчване с UV светлина. При 
съдържание на 10% Nd, обаче, се наблюдава дезактивиране на катализатора при 
облъчване със слънчева светлина. В случая с разпадането на хербицид и естрогени при 
облъчване с UV светлина не се наблюдава положителен ефект, но се открива ефект при 
облъчване със слънчева светлина. 

Значително се подобрява ефективността на TiO2 при дотиране с 1.8% азот във 
фотокаталитичната реакция на разпадане на малахитово зелено при облъчване с UV 
светлина. Прибавянето на 1.5%Nd към N-дотирания катализатор има отрицателен ефект 
върху фотокаталитичната му активност.  

Активността на N-легираните катализатори по отношение на разпадането на 
йодосулфурона зависи от методът им на синтез. Предимството на легирания 
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катализатор се проявява, когато се използва водопроводна вода; тогава скоростната 
константа е два пъти по-голяма. Йодосулфурон разтворен във високо пречистена вода в 
присъствието на P25 се разгражда до 99% след 20 min облъчване с UVA светлина и до 
97% при облъчване с халогенна лампа. Фотолизата води само до разграждане на 17% и 
0%. Когато разтворителят е водопроводна вода разграждането е 52% (20 мин) и 99% 
(180 мин), а при фотолиз - 9% (20 мин) и 53% (180 мин).  

Тези катализатори разграждат Е2 на 100% и EE2 >99,7 % след 2 ч при облъчване 
с халогенна лампа. За сравнение P25 разгражда ЕЕ2 само с UV-облъчване при 254 nm. 
При 365 nm или халогенна лампа активността на P25 отслабва след първите 15-30 мин. 
В този диапазон N-дотираният TiO2 и композитът, съдържащ въглеродни 
нанотръбички, показват подобна или по-добра ефективност от P25. 

Изследвано е разграждането на малахитово зелено върху композитен 
катализатор на основата на механична смес от ториев оксид и титанов оксид. 
Проследена е зависимостта на скоростната константа на разлагане от съдържанието на 
ториев оксид и стойността на неговата специфична радиоактивност. Тази зависимост 
след облъчване с UV светлина преминава през максимум при съдържание на ториев 
оксид от 1%. Композитът проявява активност и на тъмно, което доказва активиращата 
роля на йонизиращото лъчение на тория. 

За първи път е показано, че съставът на водата е от първостепенно значение за 
фотокаталитичното действие на катализатори на основата на TiO2. Примесите се 
отразяват разнопосочно върху активността на различните катализатори. 

Химичната природа на замърсителите играе значителна роля върху 
сорбционната способност и фотокаталитичната активност на катализаторите.  

Модифицирането на титанов оксид с неодим е възможен метод за получаване на 
фотокатализатори за разпадане на органични замърсители, активиращи се със светлина 
с различна дължина на вълната. 

 
Препоръки и забележки 
 
В литературния обзор е отделено много внимание за обосноваване избора на 

обектите за фотокаталитично разпадане, което малко обременява текста. Може би в 
противотежест на това повествование по съдържателно би било да се обсъди влиянието 
на морфологичните, структурни, размерни и квантови характеристики върху 
преодоляване на ширината на забранената зона и активирането на фотокатализаторите 
с по-ниско енергетична светлина.  

Въпросите свързани със стойностите на квантовия добив и мероприятия за 
неговото повишаване не са намерили полагащото им се място в анализа на 
литературата и в проведеното изследване. 

Не са подложени на достатъчен анализ такива характерни за този съвременен 
окислителен процес като неговата универсалност и концентрационни граници, в които 
той е ефективен и приложим. 

Има допуснати правописни и стилни неточности, има фигури написани и на 
български и на английски и фигури, в които в двумерното пространство са 
комбинарани по повече от 2 параметъра.  

 
Заключение: 
 
Независимо от направените препоръки и забележки, дисертацията е една добре 

изпълнена научна творба, получените резултати са с оригинален принос в науката и 
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показват, че кандидатът има задълбочени теоретични знания по съответната 
специалност и способности за самостоятелни научни изследвания. Докторантът е 
висококвалифициран специалист, и изпълнил значителна по обем и качество работа по 
актуален и съвременен проблем. Извършената литературна справка, също демонстрира 
високото научно и образователно ниво на кандидата. Получените резултати са със 
съществен научен и научно приложен принос като изследваните и създадени 10 нови 
фотокатализатора, позволяващи активация с по-ниско енергетична светлина, 
минерализация на сложни органични замърсители във вода, установяване на 
оптималните условия за протичане на процесите, представяне на таблични данни на 
собствени и литературни стойности за свойствата, морфологията и структурата на 
широк кръг фотокатализатори, замърсители и процеси. Докторантът е усвоил и 
адаптирал към собствените си научни изследвания най-съвременни методи за синтез на 
нови катализатори, анализ на тяхната морфология и структура, изгражда апаратура за 
фотокаталитично разлагане на органични замърсители във водна среда и може 
надлежно да осъществи анализ на малки концентрации от тях.  

Приносите на докторанта по своя обем и качество напълно съответстват на 
изискванията на Правилника на ХФ СУ за прилагане на ЗРАС, на ЗРАС и Правилника 
за неговото приложение за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по 
професионално направление 4.2 “Химически науки” (неорганична химия) и предлагам 
на уважаемото НЖ единодушно да гласува за присъждане на Радина Петрова 
Кралчевска образователната и научна степен „доктор”. 

София, 14.03.2012     ПОДПИС:  
/Проф. дн С. Раковски/ 


