
СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р. Веселин Иванов Илиев

Институт по катализ – БАН

за дисертационния труд на Радина Петрова Кралчевска, Софийски Университет 
«Св. Климент Охридски», Катедра обща и неорганична химия, 

на тема: „Модифициране на TiO2 за повишаване на фотокаталитичната му 
активност“, представен за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор” по професионално направление 4.2 “Химически науки” (неорганична 
химия) 

През 2008 магистър Радина Петрова Кралчевска e зачислена като редовен 
докторант в  катедра  „Обща  и  неорганична  химия” на  ХФ  на  СУ  с  научни 
ръководители:  проф.  дхн  Д.  Тодоровски  и доц. д-р  М.  Миланова.  Темата  на 
дисертационния труд на докторанта е „Модифициране на TiO2 за повишаване на 
фотокаталитичната  му активност“.  Проведените  изследвания  в  дисертационния 
труд са върху едно актуално направление в областта на катализа, което се развива 
интензивно повече от 30 години. През последните години особено внимание се 
обръща  на  получаването  на  високоефективни  фотокаталитични  материали 
способни да се възбуждат едновремено при облъчване с ултравиолетова и видима 
светлина с цел по-пълно оползотворяване на слънчевата светлина. Именно в тази 
насока са основните изследвания в представения дисертационен труд.

Докторант  Радина  Кралчевска е  съавтор  в  15 научни  публикации  в 
специализирани  научни  списания.  На  международни  мероприятия  у  нас  и  в 
чужбина  са  изнесени 5  устни  доклада  и  е  участвано  с  7  постерни съобщения. 
Върху трудовете са забелязани 31 цитирания.

Дисертационният труд на докторанта е написан на 154 стр. и съдържа 49 
фигури и 19 таблици. Цитирани са 390 литературни източника. Той се базира на 3 
научни  статии,  публикувани  или  приети  за  печат  в  международни  списания: 
Central European Journal of Chemistry и  Materials Chemistry and Physics.  В трите 
труда  докторантът  е  първи  автор.  Допълнително  материалът  е  представен  на 
международни и национални конференции с 4 устни доклада и с три постерни 
съобщения.  Изложението на материала в дисертационния труд е ясно и точно, 
като  представените  фигури  и  таблици  илюстрират  сполучливо  същността  на 
изследванията. Авторефератът  отразява  коректно  съдържанието  на 
дисертационния труд.

Основните  изследвания  на  докторанта  са  върху  получаването  на 
катализатори на основата на титанов диоксид, охарактеризирането им с физични 
методи и изследване на фотокаталитичната им активност в реакции на деструкция 
на органични и биологични продукти, замърсители на води. 

При  използване  на  зол-гел  метода  са  синтезирани  общо  8  типа 
фотокатализатори  на  базата  на  модифициран  титанов  диоксид.  Основно  място 
сред  получените  оксиди  с  полупроводникови  свойства  са  тези, при  които 
кислородни  или  титанови  атоми  от  кристалната  решетка  на  TiO2 са  заменени 
съответно с азотни атоми или с такива на редкоземни метали чрез анионна или 
катионна  субституция.  На  тази  база  са  получени  следните  дотирани 
фотокатализатори:  азот  дотиран  TiO2;  неодим  и  азот  дотиран  TiO2;  неодим 
дотиран  TiO2 и  торий дотиран  TiO2.  Синтезирани  са  също  образци  от  TiO2 

закрепен върху/в въглеродни нанотръбички, фотокатализатори които се считат за 



особено  переспективни  през  последите  години.  Синтезирани  са  и  композитни 
фотокатализатори  от  типа  Nd2Ti2O7.  Всичко  това  показва,  че  докторантът  и 
неговите ръководители са се ориентирали към получаване и изследване на най-
съвременните и переспективни класове фотокатализатори базиращи се на TiO2.

Съставът  и  структурата на образците  от  фотокатализатори  са  изучени 
детайлно с голям набор от физикохимични методи, приложени на високо ниво. 
Установен  е  фазовият  им  състав,  кристалната  структура,  морфологията, 
специфичната  повърхност,  порьозността  и  спектралните  им  характеристики. 
Изследвани са сорбционните свойства на изследваните реагенти участващи във 
фотокаталитичните  редокс  процеси.  Информацията  от  този  тип  изследвания  е 
важна при интерпретиране на активността на фотокатализаторите в процесите на 
деструкция на изследваните съединения.

Активността на получените фотокатализатори е изследвана по отношение 
на  широк  клас  от  съединения,  замърсители  на  води  –  багрила,  хербициди  и 
естрогени.  Изследвано  е  влиянието  на  голям  брой  фактори  влияещи  върху 
протичането  на  фотокаталитичните  редокс  процеси:  концентрацията  на 
дотиращия агент,  аерирането,  рН на реакционната суспензия,  температурата  на 
накаляване  и  типа  на  облъчването  и  др.  Както  правилно  е  отбелязано  в 
дисертационния труд не във всички случаи може да се открие пряка връзка между 
фотокаталитичната  активност  на  катализаторите  и  някои  индивидуални 
характеристики на образците, получени от изследванията им с физични методи. 
Това  е  нормално  поради  многообразието  от  фактори (фазов  състав,  размер  на 
частиците,  адсорбционни  свойства,  вътрешно-  и  външно  обемни  дефекти  в 
оксидите  и  др.),  които  оказват  разнопосочно  влияние  върху  ефективността  на 
фотокатализаторите.

Приносите на докторанта в дисертационния труд,  както и публикациите 
включени в него по обем и качество напълно съответстват на изискванията на 
Правилника на ХФ СУ за прилагане на ЗРАС за присъждане на образователната и 
научна степен „доктор”. Получените резултати от докторант Радина Кралчевска 
са безспорен принос към фотокатализа и приложенито му в опазване на околната 
среда и подобряване на качеството на живот. Синтезираните фотокатализатори 
позволяват много по-ефективното оползотворяване на слънчевата светлина, което 
е налагаща се тенденция през последните години в тази област на изследвания. 
Безспорни са качествата на докторанта при получаването, охарактеризирането и 
интерпретацията на физико-химичните свойства на получените фотокаталитични 
системи.  Съществен резултат от проведените изследвания е създаването на по-
активни каталитични системи, които могат да намерят приложение в екологията.

Заключение:
На  основата  на  направения  по-горе  анализ  на  научните  постижения  в 

дисертационния  труд убедено  препоръчвм  на  уважаемото  НЖ  единодушно  да 
гласува  за  присъждане  на  Радина  Петрова  Кралчевска  на  образователната  и 
научна степен „доктор” по професионално направление 4.2 “Химически науки” 
(неорганична химия).
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