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Дисертационният труд за защита на образователната и научна степен 

„доктор”, който ми беше предоставен за становище, е в междинната област 

между катализа и фотохимията. Той третира един значим и актуален проблем – 

пречистване на води, замърсени с органични съединения, явяващи се в резултат 

на човешката дейност. Обектите на изследване в дисертацията са катализаторни 

образци на базата на TiO2, получен по зол-гел метод, модифицирани чрез 

дотиране с неодим, азот, въглеродни нанотръбички, ториев оксид и церий, 

притежаващи фотокаталитични свойства. Може да обобщим накратко 

изследователската работа по формулираната в дисертацията цел и 

произтичащите от нея задачи като една последователност от синтез на 

фотокатализаторните образци, комплексното им охарактеризирането с набор от 

физични методи и като последен етап тестване на фотокаталитичната активност. 

Синтезирани са общо 8 типа фотокатализаторни образци с използуването на 

титанов бутоксид и титанов изопропоксид като прекурсори, прилагайки 

киселинно-катализирана хидролиза на етанолови разтвори на алкоксидите, която 

дава възможност за контролиране на процеса. Задълбоченото изследване на тези 

типове фотокатализатори и техните свойства, както и взаимодействието им с 

различни моделни замърсители е важно от гледна точка на екологията. В този 

смисъл, разработената в дисертационния труд тема би могла да намери научно 

приложение, тъй като предлага нови системи с подобрена активност, както и 

нови данни за техния фазов състав и кристална структура, морфология 

специфична повърхност, порьозност и адсорбционни и оптични свойства. Добро 

впечатление прави големия брой изследвани замърсители от различни класове –

багрила, хербициди и естрогени - широк обхват от възможни приложения. Освен 

това е изследвано влиянието на голям брой фактори – концентрацията на 

дотиращия агент, аерирането, рН на реакционната суспензия, температурата на 



накаляване и типа на облъчването при тестването на фотокаталитичната 

активност. Всички тези аспекти в тяхната съвкупност съставляват един 

внушителен по обем дисертационен труд.  

 Основните приноси на дисертационния труд могат да бъдат обобщени 

както следва. Получени са редица нови каталитични системи с висока 

фотокаталитична активност. Техният състав и структура са детайлно изучени с 

голям набор от физикохимични методи, приложени на високо ниво. Установен е 

фазовият им състав, кристалната структура, морфологията, специфичната 

повърхност, порьозността, сорбционния капацитет и спектралните им 

характеристики. Показано е влиянието на условията на синтез върху големината 

на получаваните частици, което е от първостепенно значение за фото-

каталитичната им активност. Анализирана е връзката между сорбционната 

способност и активността като е показано по какъв начин взаимодействието на 

повърхността със замърсителя зависи от неговата химична природа. 

 Интерпретацията на експерименталните данни е направена след 

изчерпателен анализ и сравнения между различните фотокаталитични  системи, 

които показват, че присъствието на Nd и Th подтиска фазовия преход анатаз-

рутил, който е неблагоприятен. Описаните в дисертацията изследвания са 

проведени на високо научно ниво, задълбочено и изчерпателно. Те имат 

интердисциплинарен характер и изискват познания в различни области.  

Изводите на дисертацията показват, че докторантката се е справила много 

успешно с всички етапи на това изследване. Прегледът на литературните данни, 

представен в дисертационния труд, показва добра осведоменост на 

докторантката по темата. Литературният обзор обхваща известните до момента 

литературни източници в областта, включително най-новите изследвания. 

Цитираната литература е описана в добра последователност, прецизно и 

избирателно, със съпътствуващ анализ и оценка на данните и с акцент върху тези 

от тях, които могат да подпомогнат изпълнението на поставените в дисертацията 

цели. Тя е успяла да намери верния начин за представяне на известната до 

момента информация за изучаваните обекти и отчетливо да акцентира върху 

собствените си изследвания и приноси към разработвания научен проблем. 



 Към представените в дисертацията изследвания имам следния коментар. 

При търсенето на директна връзка между разпределението на порите и 

фотокаталитичната активност е пропуснато да се отбележи и коментира следния 

аспект - при порите с малък размер е затруднено осветяването на вътрешната 

повърхност, така че тази повърхност се губи за фотокатализа, въпреки че 

дифузията може да не е затруднена и адсорбционният капацитет да е запълнен. 

Този фактор има различен ефект при отделните образци и това е затруднило 

намирането на директната връзка. Този коментар има пожелателен характер и в 

никакъв случай не намалява достойнствата на представените изследвания. 

 Дисертацията е написана на 154 страници, съдържа 49 фигури, 19 таблици 

и 390 литературни източника. Стилът на изложението е ясен и точен, а дадените 

фигури и таблици са достатъчно информативни и илюстрират сполучливо 

същността на изследванията и резултатите от тях. Материалът от дисертацията е 

публикуван в 3 научни статии в Central European Journal of Chemistry и Materials 

Chemistry and Physics. Представен е на 7 научни форума в страната и в чужбина. 

Авторефератът отразява коректно съдържанието на дисертационния труд. 

 Заключение. Представените в дисертационния труд на Радина Петрова 

Кралчевска резултати са безспорен принос към катализа, фотохимията и 

опазването на околната среда. Те хвърлат светлина върху структурата, 

свойствата и активността на нови каталитични системи. Съществен резултат от 

проведените изследвания е получаването на по-активни композитни системи, 

които могат да намерят приложение в екологията. 

 На основата на направения по-горе анализ на научните изследвания в 

дисертационния труд, убедено препоръчвам на членовете на Почитаемото 

Научно Жури да гласуват „за” присъждането на научната и образователна степен 

„доктор” на Радина Петрова Кралчевска. 
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