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Тема: „Развитие и приложение на редукционния пиролиз при изследване формите на
органичната сяра и състава на органичната маса на изкопаеми твърди горива и биомаса“

Представеният  комплект  материали  на  хартиен  и  електронен  носител от
доцент Маринов във връзка с процедурата за защита на дисертационен труд е в
съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на ИОХЦФ и отговаря на
критериите за придобиване на научната степен „доктор на науките“.

Дисертацията  на доц. Маринов  е  посветена основно на изследването на състава
и формите на органичната сяра във въглища и в други изкопаеми твърди природни
продукти от различни находища у нас и в чужбина посредством използването на
пиролитичния редукционен метод с помощта на температурно-програмирана редукция в
поток от Н2 при атмосферно налягане. В хода на изследванията, тази техника многократно
е усъвършенствана в нейната детекционна част, а замяната на водорода с инертен газ дава
допълнителна възможност да бъде изследван и състава на органичната маса на изкопаеми
твърди горива и биомаса. Литературния обзор показва отличното познаване на тематиката,
като обхваща 205 литературни източника и в него подробно са представени методите и
техниките използвани за определяне на органична сяра и нейни съединения във въглища и
други твърди, нелетливи материали на въглищна основа. На основата на обзора много
ясно са формулирани целта и задачите на дисертационния труд, чието успешно решаване
е свързано с прилагане на подхода на редукционен пиролиз и неговото развитие в
комбинация с използването на съвременни детекционни аналитични техники. Избраните
методични подходи, включващи използването на метода на температурно-програмирана
редукция при атмосферно налягане (AP-TPR) и неговото свързване с масспектрална
детекционна техника директно или индиректно с газхроматографска/масспектрална
детекционна техника, както и в комбинация с температурно-програмирано окисление при
атмосферно налягане (AP-TPО), напълно съответстват на поставените задачи. Приложени
са също както класически, така и най-съвременни методи от областта на химията и
физиката.

Дисертационният труд съдържа оригинални приноси, които могат да се
характеризират като новост за науката и разширяване на съществуващите знания, както и
приноси с потвърдителен и методичен характер с несъмнен потенциал за практическо
приложение. Получена е нова количествена и качествена информация за  органичните



сeросъдържащи функционалности във въглищата с помощта на разработения и
усъвършенстван аналитичен подход на редукционен пиролиз. За първи път е приложен
методът на редукционен пиролиз с AP-TPR техника за  изучаване на органични серни
функционалности в хуминови киселини. За първи път количествено са определени
некондензируеми летливи съединения от пиролиз на основните градивни компоненти на
лигниноцелулозна биомаса. За първи път чрез редукционен  пиролиз са изучени летливи
органични съединения и полициклени ароматни въглеводороди в продукти от излугване
на водоразтворими органични вещества от лигнитни въглища, намиращи се в
непосредствена  близост до ендимични зони в България. Разработен е директен метод за
количествено определяне на органични серни съединения във въглища и в други твърди
неразтворими и нелетливи природни материали. Предложена е нова методика за директно
определяне на елементна сяра във въглища, което осигурява по-точни данни за
съдържанието на органична сяра в тях. Потвърден е окислителният механизъм  на
протичане на микробиална десулфуризация при въглища Използването на
биодесулфуризация при технологии за преработка на твърди горива е много перспективно,
като микробиалните обработки не нарушават въглищната матрица, а промените в
калоричните стойности на третираните обекти са незначителни. Потвърдени и обогатени
са познанията за състава на водните извлеци от лигнитни въглища. В продуктите от
излугване на български лигнити са установени азот-съдържащи съединения, чието общо
количество е ниско и те не представляват токсичен риск за околната среда, но при едно
по-продължително въздействие върху организмите биха могли да имат
канцерогенно/мутагенно действие и следва да бъдат обект на бъдещ мониторинг. За първи
път в некондензируеми летливи съединения от пиролиза на трите основни  компонента на
лигниноцелулозната биомаса са определени полициклични ароматни въглеводороди в
пиролизната фракция над 600ºС, ето защо те следва да бъдат проследявани с особено
внимание при многотонажни индустриални пиролизни процеси.

Нямам критични бележки по същество и препоръки към дисертацията, имам само
една несъществена забележка – не са предтавени данни за количеството на органичните
серни съединения задържани във въглена или в катрана след провеждане на
редукционните експерименти с AP-TPR техниката.

Резултатите, представени в дисертационния труд, са публикувани в 40 публикации,
включващи 26 научни труда с общ импакт фактор 41.99 и 14 доклада от научни
конференции, публикувани в пълен текст. За качеството на публикациите е показателен
броят на списанията от първия квартил в съответната област (Q1) - 14, както и броят на
забелязаните цитати на работите, включени в дисертацията - 328, или средно  над  8
цитата  на  публикация. Материалите по дисертаията са представени и на 30 научни
форума у нас и в чужбина.

Несъмнен  е  същественият личен принос на дисертанта  в представените
публикации – фактът,  че той е първи автор или автор за кореспонденция в 20 от 40
публикации е показателен. Мога да добавя и личните си впечатления от доц. Маринов –
познавам го повече от 20 години като компетентен, целенасочен, упорит и отдаден на
науката изследовател.



Авторефератът е оформен добре и много точно отразява в резюме проведените
изследвания и получените резултати в дисертационния труд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисертационният  труд  на  доц. Маринов съдържа съществени научни и научно-
приложни резултати, които представляват оригинален принос в  областта  на органичната
химия и отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в
Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и напълно
съответстват на специфичните изисквания на Правилника на ИОХЦФ-БАН за
приложение на ЗРАСРБ.

Изготвеният дисертационен труд показва, че доц. Маринов притежава задълбочени
знания  и професионални умения по научната специалност „Органична химия”, които е
успял да демонстрира в проведените изследвания и обобщи под формата на оригинални и
значими научни приноси.

Всичко гореизложено  ми дава основание  убедено да предложа на почитаемото
Научно жури да присъди на доц. д-р Стефан Пенчев Маринов научната степен „доктор  на
науките“ в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност
„Органична химия”.

26.03.2020 г. Изготвил становището: ..................................

доц. д-р Момчил Димитров
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