структурно-фазови, кристалохимични и термични изследвания в природни и синтетични
образци от системата Ca-P-O с участието на SiO2, CaCO3, F-/OH-. Обекти на изследване
са природни фосфати, зеолити, техногенни отпадъци. Методологията на изследванията
включва две групи методи: за интензификация и активация, и за идентификация.
Задълбочените и широкоспектърни изследвания на доц. д-р Стоянова са довели до
съществени научни приноси, между които, интензифициране на твърдофазни преходи и
реакции, повишаване на реакционна и химическа активност, изучаване на
кристалохимични и структурно-фазови характеристики, изоморфни превръщания,
определяне на термични характеристики (температури на термично разлагане и фазови
трансформации, определяне на масови загуби при термична декомпозиция/твърдофазен
синтез). Изведени са зависимости и са предсказани възможни реакционни механизми в
природни и синтетични системи. Оценени са възможностите за контрол и управление на
процесите.
За участие в настоящия конкурс, доц. д-р Стоянова е избрала 26 научни публикации, които
са по темата на настоящия конкурс и не повтарят представените за образователната и
научна степен „доктор“ и тези използвани в процедурата за заемане на АД „доцент“. С тези
публикации, по Групи показатели „В“ и „Г“, кандидатката е постигнала общо 446 т., от
които по „В“ - 115 т. при необходими 100, а по „Г“ - 331 т., при необходими 220 т. По Група
показатели „Д“, от цитати на публикациите, са постигнати 192 т. при необходими 100, а по
„Е“ - 421.63 т. при необходими 150 т. Така, сумарно по всички групи показатели, от научна
дейност, доц. д-р Стоянова е постигнала 1109.63 т., при необходим минимум от 640 т., с
което съществено са надвишени както минималните национални критерии, така и тези на
ИМК-БАН. За рецензиране приемам всичките 26 научни публикации, представени от
кандидатката за участие в настоящия конкурс. Доц. д-р Стоянова е първи автор в 15 от
тези научни публикации (т.е. в 57.7 % от публикациите). В статиите послужили за основа
на Хабилитационния ѝ труд, кандидатката е първи автор в 2 публикации (33,3%), а в
останалите 20 публикации (Група показатели „Г“), тя е първи автор в 13 (65%).
Разпределението на публикациите за участие в конкурса по квартили на списанията, в които
са публикувани, е както следва: от публикациите на Хабилитационния труд, една е в
списание от категория Q1, три са в списания от категория Q2 и две са в списания Q3. От
публикациите в Група показатели „Г“, една е в Q1 списание, шест са в Q2 списания, десет
са в Q3 списания и три са в списания Q4.
Неразделна част от научната биография на доц. д-р Вилма Стоянова е нейното активно
участие в голям брой научни проекти и научни форуми. Представени са данни за 96 участия
в конференции, симпозиуми и конгреси, подробно описани от кандидатката в отделен
документ. Доц. д-р Стоянова е била ръководител на 4 проекта (4х20=80 т.), един
финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) (2014 г.) и три - в рамките на
Двустранното сътрудничество между БАН и Естонската Академия на Науките (ЕАН) (чрез
ЦЛМК-БАН) и Талински технически университет (2004-2006), (2007-2009), (2010-2012).
Кандидатката е била ръководител на един проект по Програма за европейско териториално
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сътрудничество "Гърция-България (2007-2013)", съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие (ЕФРР) и ръководител на българския екип на проект, съфинансиран
от ЕФРР, (2007-2013) (2х50=100 т.). Представени са данни за участия в 4 проекта,
финансирани от ФНИ (2004, 2008, 2009, 2011) и в 1 проект по Двустранно сътрудничество
между БАН и ЕАН (чрез ЦЛМК-БАН) и Талинския Технически Университет (2018-2020)
(общо 5х10=50 т.). С привлечените средства, кандидатката е натрупала 166.63 т.
Доц. д-р Стоянова е представила данни и доказателства за съръководство на докторант от
ХТМУ, Екатерина Стоянова Серафимова, успешно защитила в 2013 г. дисертация на тема:
„Оползотворяване на отпадъци от птицеферми“, под ръководството на проф. д-р Йончо. Г.
Пеловски и доц. д-р Вилма П. Стоянова (50/2=25 т.). Така общо по Група показатели „Е“,
кандидатката многократно е надминала необходимия минимум от 150 т., като е постигнала
421.63 т.
3. Основни научни приноси
Основни научни приноси в Хабилитационния труд. Хабилитационният труд е изграден
на базата на 6 научни статии (В4.1-В4.6) обединени от една тема: „Моделиране на природни
минерални и техногенни системи с приложение в строителството“. Четири научни статии
са публикувани в Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, една - в Clay Minerals и една
- в Construction and Building Materials. Тези публикации включват задълбочени и
изчерпателни изследвания в областта на химията на строителните материали, проведени с
цел решаване на суровинни, енергетични и екологични проблеми при използването на
традиционни суровини. Конкретните цели на изследванията включват: оптимизиране на
циментови състави чрез използване на циментозаместители; определяне на вида и
количеството добавки за повишаване на физикохимичните показатели на строителните
състави (якост, плътност, твърдост); повишаване на химичната активност и свързващите
свойства на пълнители и добавки чрез активационни методи (смилане, термично
третиране); анализ на микроструктурата и фазообразуването чрез кристалохимични,
спектроскопски, микроскопски и термични методи. Част от изследванията са свързани с
приложение на термичните методи за оценка на модифицирането на структурата на
строителните разтвори, като изследванията за определяне на термогравиметрични и
температурни зависимости на съставите са допълнени с данни от директен анализ за състава
на изходящите газове. Изучено е съвместното влияние на пълнители, добавки и
количествени съотношения, както и формирането на много и близки по състав
кристалохидратни фази с ниска интензивност на кристалната фаза. Получена е ценна
информация за формирането на кристални и рентгеноаморфни хидратни фази, за
междинните и крайни продукти при термичната декомпозиция, за състоянието на
микроструктурата на твърдата фаза. Натрупаните многобройни резултати са от особено
значение при охарактеризирането на образците и много успешно са използвани от доц. д-р
Стоянова за изясняване на реакционния химизъм на термичните реакции в твърда фаза.
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Конкретни научни приноси в Хабилитационния труд, някои резултати и по-важни
изводи от тях. С изчерпателни изследвания е показано, че термичните реакции в
интервала 450-690оС, са дехидратационно-декарбонизационни реакции за отделяне на
карбонатни йони от изоморфно-заместени позиции и/или хидроген-карбонатни фази,
образувани в първите минути на хидратацията на циментовите минерали. Фазите са метастабилни и декарбонизират при по-ниски температури от CaCO3, което е обяснило
присъствието на нискоинтензивни пикове в основния пик на декарбонизацията на
композитните материали. Установено е, че в температурната област 650-850оС протича
основно разлагане на стабилни карбонатни фази. DTG/DTA анализи са показали присъствие
на две основни карбонат-съдържащи фази, които могат да бъдат смес от карбонати или смес
от CaCO3 и карбонат-съдържаща силикатна фаза. По-плътната и здрава структура
затруднява термичното разлагане на карбонат-съдържащите фази и това води до
повишаване на температурите на декарбонизация. Доказано е, че замяната на част от
сив/бял цимент с естествен зеолит намалява плътността на втвърдените разтвори, но
увеличава количеството и разнообразието от нови кристални продукти, което води до повисока якост на натиск и ниско водопоглъщане. Установено е, че присъствието на естествен
зеолит в строителните разтвори влияе върху дълбочината на образувания повърхностен
карбонатен слой, чиято дебелина зависи от времето на контакт с CO2 от въздуха и скоростта
на дифузията му през образувания слой.
Основни научни приноси в публикациите от Група показатели „Г“. За покриване на
изискванията по тази Група показатели, доц. д-р Стоянова е избрала 20 научи публикации
(7.1-7.20), основно по тема: „Структурно-фазови, кристалохимични и термични
изследвания в природни и синтетични образци от системата Ca-P-O, с участие на SiO2,
CaCO3, F-/OH-“. Те са публикувани в Journal of Thermal Analysis and Calorimetry – 9 бр.,
Journal of the Balkan Tribological Association – 4 бр., Journal of Environmental Protection and
Ecology – 3 бр., Bulgarian Chemical Communications – 3 бр. и Ceramics International – 1бр.
Основните научни приноси на доц. д-р Стоянова в тази група публикации се изразяват в
задълбочено изучаване на термохимията на природни и синтетични минерали и
активирани природни и синтетични минерали от групата на апатита, на композити от
природни и активирани минерали от апатити и синтетичен/отпадъчен (NH4)2SO4 и на
композити от природни и активирани минерали от апатити и природен йонообменен
зеолит (клиноптилолит). Изследванията са проведени на висико научно ниво в рамките на
редица съвместни научни проекти, включително по двустранното сътрудничество между
БАН и ЕАН.
Конкретни научни приноси в публикациите от Група показатели „Г“, описани в
рамките на дефинираните от кандидатката четири теми. „Термохимия на природни и
синтетични минерали от групата на апатита“ (публ. 7.1-7.12, 7.14-7.20). Приложени
са физико-химични методи за изследване на структурата на природните апатити. Проведени
са детайлни изследвания и е предложена схема на реакционния химизъм на процеса на
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термично разлагане чрез комбинация от масспектроскопски и ИЧ анализи на изходящите
газове. Обекти на изследване са били природни апатити от Северна Африка (Тунис и Сирия)
и Европа (Естония). Като представители на синтетичните минерали от групата на апатита е
изследван флуор-хидроксилапатит (публ. 7.18) и хидроксилапатит (публ. 7.19), получени в
лабораторни условия. Масовите загуби и термични ефекти са показали, че природните
апатити от Тунис, Сирия и Естония са карбонат-хидроксил-апатит (COHFAp), тип В. При
образците от Естония (публ. 7.20), в състава на които е идентифициран и пирит, в
реакционната схема са включени специфичните реакции, отразяващи трансформирането му
до хематит, фосфати, алумосиликати и калциев сулфат. При термичната декомпозиция на
синтетичен хидроксилапатит се установяват минимални количества кристализационна и
свързана вода в структурата на образеца.
„Термохимия на активирани природни и синтетични минерали от групата на
апатита“ (публ. 7.4-7.19). Изследвани са природни апатити от Северна Африка (Тунис и
Сирия) и синтетичен би-фазен хидроксилапатит в смес с Ca2(PO4)3. Проведена е активация
на образци от природни апатити от Тунис (публ. 7.4, 7.5, 7.9, 7.11) и Сирия (публ. 7.6, 7.7,
7.8, 7.12, 7.13, 7.14) при вариране на условията. За определяне на структурни и фазови
преходи и възникване на аморфно състояние е използвана прахова рентгенова дифракция.
Структурните дефекти са идентифицирани с помощта на ИЧ спектроскопия, а термични
анализи (TG-DTG-DSC/DTA) са използвани за идентифициране на структурни и фазови
преходи и изчисляване на масови загуби в различни температурни интервали. С данните от
тези методи са намерени зависимости между условията и степента на модификация, както
и между количеството на примесите. Изведени са зависимости за степента на въздействие
и достигнат активационен ефект при сравняване на образците според техния произход и
минерален състав, както и за въздействието на различните по вид и размер смилащи тела и
продължителността на активация. Получените резултати и функционални зависимости
могат да се използват при определяне на методологията за получаване на модифицирани
апатитови материали с практическо приложение в биоземеделието и др. Предимство на
предложения подход е, че прилагането му води до елиминиране на екологичните и
технологични проблеми, които създават традиционните технологии. Научните приноси в
тази група публикации се състоят в предложените схеми, описващи химизма на
твърдофазните реакции в зависимост от експерименталните условия, произхода на
образците и условията и продължителността на НЕМ.
„Термохимия на композити от природни и активирани минерали от апатити и
синтетичен/отпадъчен (NH4)2SO4“ (публ. 7.1-7.3, 7.16). В публикациите по тази тема, са
изследвани смеси от Туниски апатит и амониев сулфат с различен произход – чист за анализ
и отпадъчен от редица технологични производства в масово съотношение 1:1. При
изследванията са получени доказателства за повишаване на реакционната способност и
извършване на твърдофазни реакции между компонентите на смеси от туниски фосфорит и
амониев сулфат при термо-трибоактивацията в температурния интервал 20-1200oC с
продължителност на активация от 10 мин до 50 часа. Установено е образуване на амониево5

калциеви фосфати и пирофосфати NH4Ca(PO3)3, (NH4)2CaH4(P2O7)2, (NH4)2Ca3(P2O7)2.6H2O,
CaH2P2O7, което е предимство пред чисто термичното третиране на изследваната система.
Доказано е съществено понижаване на температурните интервали на превръщанията в
сравнение с неактивираната смес.
„Термохимия на композити от природни и активирани минерали от апатити и
природен и йонообменен зеолит (клиноптилолит)“ (публ. 7.10, 7.11) В изследванията за
повишаване ефекта на трибоактивацията при трансформиране на фосфатните минерали в
усвояеми за растенията форми е използван природен и NH4-клиноптилолит. Проведена е
активация на смеси, съдържащи туниски фосфорит и клиноптилолит (природен и обменен)
в два режима: смесване и трибохимично активиране. Посредством термични методи,
инфрачервена спектроскопия и рентгенов фазов анализ са изследвани структурните и
фазовите превръщания в системата природен апатит-природен клиноптилолит с акцент
върху измененията, които настъпват в периода на трибохимичната активация. Установени
са оптималните условия на смесване и активация, термичната стабилност на избраните
състави, влиянието на примесите от клиноптилолитовия туф и природния апатит върху
ефекта от преработката им. Използвани са природен клиноптилолит (произход Бели Пласт
(Nat-Cpt)) и NH4- клиноптилолит (България) и природен апатит (Ap) от Тунис. Използвани
са три вида смеси с различно масово съотношение на природен клиноптилолит (Nat-Cpt) и
NH4-клиноптилолит (NH4-Cpt) към тунизийски апатит (Ap). Проведено е трибохимично
активиране и трибохимично смесване. Доказана е възможността, чрез смесването на
природния апатит с природен и NH4-клиноптилолит, да се повиши степента на превръщане
на неусвояемите в усвояеми форми на Р2О5. Установено е, че ефектът от трибоактивацията
се повишава в резултат на йонния обмен между природния апатит и клиноптилолита
(особено NH4-клиноптилолит) и от дефектизацията и изоморфизма при апатита.
4. Лични научни приноси на кандидата. Оригиналните научни приноси на доц. д-р
инж. Стоянова се състоят в разработването на методологичен изследователски подход
за получаване, оценка и интерпретация на данни от активационни, структурни и
термични методи, с които успешно са определени структурни и фазови трансформации
и стадиите при термичната декомпозиция. Предложени са вероятни схеми на реакционни
механизми на протичащите твърдофазни реакции, които независимо от сложния
характер на разглежданите системи и едновременните процеси, логично, достоверно и в
дълбочина описват протичащите химични реакции. Анализът на представените
материали по конкурса, както и отличните ми лични впечатления от доц. д-р инж.
Стоянова, убедително подкрепят твърдението, че основната част от извършените
изследвания и получените от тях данни са резултат от нейна лична идея и изпълнение.
5. Заключение. Единственият кандидат в настоящия конкурс, доц. д-р инж. Вилма
Стоянова, отговаря напълно на изискванията ЗРАСРБ и на Правилника на ИМК-БАН за
заемане на академичната длъжност „професор“. Тя е представила достатъчен брой научни
трудове, публикувани в реномирани международни списания с импакт фактор.
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Представената научна продукция доказва по безспорен начин компетентността на
кандидатката да провежда самостоятелно и да ръководи стойностни теоретични
изследвания по темата в бъдеще. Постигнатите резултати в научно-изследователската ѝ
дейност, както и участията ѝ в редица научни проекти и научни форуми, очертават профила
на задълбочен учен, с ясно оформени изследователски интереси и постижения в областта
на неорганичното материалознание. След анализа на представените материали и на
базата на отличните ми лични впечатления, намирам за основателно да дам своята
положителна оценка и убедено да гласувам с „да“ за избора на доц. д-р инж. Вилма
Петкова Стоянова на академичната длъжност „професор“ по Професионално
направление 4.2. „Химически науки“, научна специалност „Термохимия на природни и
синтетични неорганични вещества“.

София, 25.01.2020 г.

Рецензент:
(Наташа Трендафилова, проф. д-р ИОНХ-БАН)
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