
СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Деница Янчева Панталеева,

Института по органична химия с Център по фитохимия - БАН,

Лаборатория „Структурен органичен анализ”,

председател на научно жури, съгласно заповед № РД-09-274/31.10.2018 г. на Директора

на ИОХЦФ-БАН

относно: придобиване на образователна и научна степен “Доктор“ от Радостина

Николаева Иванова, асистент в лаборатория „Органични реакции върху микропорести

материали” към ИОХЦФ-БАН

Дисертациoнният труд на Радостина Иванова за придобиване на образователната

и научна степен „Доктор“ е посветен на получаването, охарактеризирането и

изследването на каталитичните свойства на многокомпонентни наноструктурирани

катализатори на основата на мезопорести цериев и титанов оксиди. Дисертационният

труд е написан на 236 страници и се състои от Въведение, Литературен обзор, Цели и

основни задачи, Експериментална част, Резултати и дискусия, Изводи, Приноси и

Литература (566 литературни източника), Дисертацията включва 70 фигури, 38 таблици и

3 схеми. Авторефератът отразява правилно и изчерпателно съдържанието, изводите и

научните приноси на дисертационния труд.

Темата на дисертационния труд е актуална и свързана с важна за обществото

сфера – намаляването на вредните емисии от летливи органични съединения във

въздуха, опазване на околната среда и подобряване качеството на живот.

Литературният обзор обширно представя подходите за каталитично елиминиране

на летливи органични съединения, както и получаването, свойствата и приложението в

катализа на различни мезопорести материали и многокомпонентни металооксидни

системи. Голяма част от литературните източници, цитирани в обзора, са от последните

години, което от една страна показва, че научната област е много актуална, а от друга –

че докторантът е отлично запознат със съвременното състояние на проблема. Добро

впечатление прави обобщаването на информацията от литературния обзор в заключения,

което е позволило ясно и коректно дефиниране на целта на дисертацията и основните

задачи за постигането й, а именно получаване и охарактеризиране на многокомпонентни



наноструктурирани катализатори на основата на мезопорести цериев и титанов оксиди и

изследване на каталитичните им свойства в реакция на пълно окисление на моделно

съединение етилацетат, известно като едно от най-трудно окисляемите летливи

органични съединения.

За постигане на научните цели е извършена значителна експериментална работа.

Получени са широк набор от многокомпонентни наноструктурирани композити

(мезопорести силикати тип SBA-15 и KIT-6; масивни и нанесени върху силикатни носители

моно- и бикомпонентни цериев и манганов оксиди; цериев, циркониев и смесени Ce-Zr

оксиди; Fe-Тi смесени оксиди; Fe-Ti-Hf и Cu-Co-Nb-Ti оксидни многокомпонентни

композити) чрез оптимизиране на подхода и условията за получаване. Чрез

комбинираното прилагането на спектроскопски, микроскопски и други съвременни физико-

химични методи за анализ и е събрана ценна информация за състава, природата на

активните центрове, морфологията и дисперсността на получените композитни

материали. Каталитичните свойства на получените композитни материалите са изяснени

и съпоставени въз основа на реакция на пълно окисление на етилацетат. Тези

изследвания са позволили да се очертае влиянието на метода на получаване върху

фазовия състав, структурните и текстурни свойства на получените нанокомпозити,

влиянието на силикатния носител върху формирането на активните центрове в

катализаторите, ролята на различните компоненти върху формирането на каталитично-

активната фаза в многокомпонентна система, възможностите за контрол на състоянието

на нанесената металноксидна фаза чрез вариране на състава на носителя, както и е

позволило разработването на нова процедура, комбинираща предимствата на метода на

хомогенно утаяване с урея и хидротермален синтез, за получаването на Ce-Zr оксидни

материали с подобрени текстурни и структурни характеристики.

Личният принос на докторанта за получените резултати за мен е неоспорим и

доминиращ. В хода на изработването на дисертационния труд тя е натрупала обширни

познания, както в синтеза на наноструктурирани композитни материали, така и в

прилагането на съвременни физико-химични методи за охарактеризиране на материалите

и изследване на каталитичните им свойства. Представените резултати и тяхното

тълкуване се отличават с висока прецизност и задълбоченост.

Изследванията по дисертационния труд са отразени в 12 научни публикации, девет

от които са в списания с импакт-фактор, включително такива между с Q1. върху които са

забелязани 26 цитата. В значителна част от публикациите Радостина Иванова е водещ

или втори автор, което е добто свидетелство за водещата й роля в изследванията.



Научните изследвания по дисертацията са докладвани и на значителен брой (16) научни

форуми.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представеният ми за становище дисертационен труд на Радостина Иванова е

комплексно съвременно изследване, което съдържа важни научни и научно-приложни

приноси в областта на получаването на нови многокомпонентни наноструктурирани

катализатори за унищожаване на вредни емисии от летливи органични съединения.

Обемът, демонстрираното научно ниво и наукометрични показатели напълно отговарят на

изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на ИОХЦФ-БАН за приложението му, което

убедено ми дава основание да препоръчвам на Научното жури да гласува ЗА присъждане

на образователната и научна степен “доктор” по направление „Химически науки“, научна

специалност „Органична химия“ на Радостина Николаева Иванова.

София, 09.01.2019 г. Подпис:

/ доц. д-р Деница Панталеева /


