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Подготвеният дисертационният труд е от 107 страници, с 36 фигури, 12
таблици и цитирани 209 литературни източника. Авторефератът е с много добро
техническо съдържание и дизайн, изготвен е съгласно изискванията и отразява
основните аспекти в дисертационния труд. Резултатите от изследванията,
включени в дисертацията, са представени (или приети за печат) в 4 публикации в
списания или сборници в пълен текст, от които 2 са в списание с импакт-фактор.
Актуалността на работата е безспорна, доколкото разглежда въпроси,
свързани със синтез и модификация на зеолитни материали, които наред с
традиционните си приложения в катализа, разделяне и адсорбция са известни още и с
обещаващите си възможности като нова суровина за приготвянето на колоидни
суспензии, оптични тънки филми, мембрани, химични сензори и пр.
Завършеният текст е разделен на 3 главни части. Общата част предлага
уместно конструиран обзор на:
- строежа, свойствата и номенклатурата на зеолитите като цяло и в частност
на разглежданите в работата фази – морденит и ZSM-5;
- техниките за синтез и модифициране;
- приложенията на изучаваните пентасили.
Изложението е ясно и лаконично. Личат много добрата теоретична
подготовка на докторантката, както и познаването на съвременната научна
литература по проблематиката. Убедително са дефинирани целите и
изследователските задачи. Експерименталната част представя резултати по синтез
и след-синтезна обработка на зеолити тип морденит и ZSM-5, които безспорно са
авторско дело и показват, че Тотка Тодорова успешно е реализирала поставените
научноизследователски задачи. Мнението ми е, че тя е придобила солиден опит в
усвояването на техниките за синтез и модифициране на изучаваните обекти и е
развила изследователски усет за влиянието на фините настройки в тези процеси за
постигане на контрол върху физикохимичните характеристики на крайните
продукти. По-нататък, впечатляват броя и разнообразието от методи за
характеризиране на получените фази. Дискусионната част демонстрира уменията
на докторантката да интерпретира резултатите от изследванията, както и нейната

активност в търсенето на различни подходи за постигане и доказване на желаните
резултати по отношение на намаляване на размерността и увеличаване на
активната повърхност на крайния продукт.
Забелязаните езикови неточности и “copy-paste” грешки не се отразяват
съществено на достойнствата на труда. Някои термини и трактовки, обаче са
неясни или не добре развити и будят въпроси. Ето някои от тях:
1. Какво се разбира под термина „кристалност“ и „степен на кристалност“– стр.: 30,
44, 48, 50, 53, 63, 65, 69, 70, 76, както и „подобряване кристалността“- стр. 77 и
„висока кристалност“ – стр. 82?
2. Група от 3 въпроса, касаещи постигането на допълнителна порьозност при
модифицирането на синтетичния морденит:
2.1. Какво е основанието да се приемат за мезо- и за пори, т.е. за мезопори
образуванията по повърхността на морденитовите кристали на Фиг. 27-4 (стр. 69)?
2.2. Какво се разбира под „система от вторични микро и/или мезо-пори“ (стр.
41), каквато се очаква да се получи при киселинно третиране на синтетичен
морденит?
2.3. Какво се разбира под израза „формиране на допълнителни пори в
кристалната структура на зеолита (морденит)“ в първия извод на дисертацията
и какви са доказателствата за това?
Препоръките ми към Тотка Тодорова са и занапред да поддържа и
разширява обхвата на знанията и интересите си за получаване на нови
функционални материали чрез техниките на меката химия, както и тяхното
комплексно характеризиране с разнообразни изследователски методи и когато
описва получените резултати да спазва освен чистотата на езика и прецизността на
използваната терминология.
Заключение
Въз основа на гореизложеният анализ давам висока оценка на подготвения
дисертационен труд на асистент Тодорова, който и дава основание за придобиване
на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по научна специалност
„Минералогия и кристалография“ и си позволявам убедено да препоръчам
допускането до защита на докторантката Тотка Димитрова Тодорова за
придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“.
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