периметър от научни области – от монокристали за високотехнологични приложения
до вещества с потенциални микробицидни и противотуморни свойства. Тя е
ръководител на лабораторията по рентгеноструктурен анализ на ИМК. Ръководител е
на две докторантури, които са пред завършване и лектор по структурен анализ във
Факултета по химия и фармация на Софийския университет, в летни школи и курсове.
Всички работи на кандидатката са в съавторство, понякога в многобройни
колективи, със специалисти по синтез на кристали, по други методи на изследване и по
потенциални приложения на изследваните обекти. Нейните приноси във всяка рабта са
ясно различими – това са рентгеновите монокристални или прахови изследвания.
Обекти на изследванията са кристални вещества, синтезирани в лабораториите на
ИМК, други институти на БАН (ИФФТ, ИОНХ, Института по полимери и др.) и ФХФСУ. Споед авторската справка до 2010 година в кристалографските бази данни са
включени 117 нови структури, решени с участието на доц. Николова. Тъжно е, че
работейки в институт по минералогия, кандидатката не е решила нито една структура
на природен минерал. Но това, освен от нея, зависи от работата и възможностите на
други части на института.
Основните приноси на кандидатката се отнасят до: получаване и доказване на
нови факти; получаване на подвърдителни факти; систематизиране (класифициране) на
новополучени и известни данни; въвеждане на нови методи.
Според характера на изследваните материали, представените работи се групират в
няколко групи.
1. Титано-силикати и цирконо-силикати получени чрез хидротермален синтез
в ИМК-БАН. Поради финокристалния характер на синтезираните продукти повечето
структури са решени по прахови рентгенови данни по метода на Ритвелд (8, 10,18, 24,
25, 29), с привличане на данни от елекронна дифракция. Решени са кристалните
структури на новоокрити и модифицирани чрез йонен обмен, протониране и термична
обработка фази. Доказан е микропорестия строеж на новополучения натриев цирконосиликат-хидрат (10) и на две протонирани негови форми (25), както и слоестия
(глазеритов) тип структура на съединението (Na3-xH1+xZrSi2O8.yH2O) (24). Проведени са
изследвания за изясняване на сорбционните своиства на титано- и цирконо-силикати с
оглед евентуални екологични и други приложения. Установени са позициите на редица
едно- и двувалентни катиони в йонообменни форми (8, 27, 28, 30, 34) и поведението на
цирконо-силикатната матрица и на обменните катиони при нагряване (18, 29).
Термичното поведение е изследвано in-situ и в охладени образци. Йонообменни форми
на ETS-4 са изследвани и при 150К, с което е подобрено локализирането на обменните

катиони и водните молекули в каналите на структурите и е установена анизотропно
изменение на решетъчните парамети при охлаждането.
Изследвнията въру синтеза и особеностите н титано- и цирконо-силикатите са
една от най-успешните области за ИМК в последните години. Работите от тази серия са
безспорен принос в кристалохимията на тези състави. Изследванията на сорбционите и
термични свойства, подкрепени с висококласни структурни данни са надеждна основа
за извеждане на възможни практически приложения. Остава обаче впечетлението за
несистемност на тези изследвания, като например - подбора на обменните катиони.
Пълното, специфично характеризиране като йонобменници, сорбенти, сушители или
катализатири остава интересна и важна бъдеща задача. В работа 18, липсата на
рехидратция на ромбичната фаза не може да се обясни със стесняване на каналите,
което не произтича нито от незначителното свиване на клетката, нито от проекцията на
каналите на фигурата и не е демонстрирано по никакъв начин в работата.
2. Кристали на оксидни съединения синтезирани в ИФТТ чрез високотемпературен флюсов метод. Това са обекти с милиметрови размери, подходящи за
монокристално рентгеново изследване. Решени са десетки кристални структури на
чисти съединения и техни варианти, допирани с подходящи елементи, с оглед
получаване на едни или други, най-вече магнитни, свойства (3, 4, 11, 12, 13, 15-17, 19,
20, 26, 32, 33). Резултатите от рентгеновите изследвания са използвани в работите
главно за обясенние на рамановите спектри на сътветните кристали и на определени
физични свойства, но те имат и самостоятелно значение за кристалохимията на
съответните състави.
Работа 18 ме впечетли с ефектното взаимодействие на рентгенови и
спектоскопски подходи. В работата е разшифрована кристалната структура на един нов
състав. С раманови спектри, които от своя страна са получени след рентгеново
ориентиране на стените, се доказва вярната пространствената група и при рафинацията
се установява разпределението на никеловите и манганови атоми в октаедричните
позиции. На другия полюс, работа 11 смущава с неточности и произволни допускания.
На фиг. 2 е покзана група от октаедри надписани с La и Mn, свързани като в рисунка на
Ешер, а от текста узнаваме, че лантанът е в додекаедрична координация. В
действителност, обаче, координацията е кубооктаедрична. Фигурата е проектирана
според надписа под нея on the hexagonal plane – вероятно става дума за
базопинакоидална равнина. Осите на фигурата са а1 и а2, но в таблицата са а и b, при
това с различна дължина, и това в R-3? Кристалът на фиг. 1 “crystallizes in a rectangular
prism shape”, което не казва нищо, и неговото остеняване остава неизвестно, въпреки
че той е повече от сантимрър и може да се измери дори с контактен гониометър, а и

структурата е псевдокубична и стените са очеидно на основния ромбоедър.. За щастие,
с обилието на недоразумения от подобен род, тази работа е изключение всред
останалите работи от серията.
3. Органометалнини комплекси. В работите от тази серия доц. Николова
продължава едно традиционно направление за ИМК (ИПМ), започнато в осемдесетте
годин на миналото столетие, в което тя има богат опит и съществени приноси.
Определени са кристалните структури на редица нови съединения (5, 7). Решена е
структурата на натриев хидроген скварат монохидрат (1). Доказано е синтезирането на
Na-монезин и каликсерени и техни метални комплекси (7, 14, 2, 6).
4. Наноразмерни обекти. Кандидатката е участвала в изследването на няколо
наноразмерни обекти като алуминиев волфрамат (21) (за наличие на примеси и
определяне на размери на кристалите на основното вещество) и наноразмерни
титаносиликати (22, 23) при които се търси връзка между размера и състоянието на
повърхността на нано-кристалите и адсорбционните им свойства. Синтезирани са и
изучени скваратен и хидроген-скваратен нанокомпозит с двоен слоист хидроксид (9).
5. Систематизиране и класификационни отнасяния. В хода на някои
изследвания е извършено ситематизиране и оценка на известните данни за една или
друга група или структура (8, 10 и др.). В работа 31 се прави систаматичен анализ на
повече от 100 стуктури с глазеритов тип структура. Уточнени са критериите за
отнасяне към този струкурен тип и е предложена нова обща формула на групата.
Заключение. Доц. Росица Николова се представя на настоящия конкурс с
внушителна библиография от повече от 100 работи върху кристални структури на
изключително разнообразни кристални обекти. Освен с впечетляваща изследоателска
активност, тя се отличава и със значително участие в работата на българската
кристалографска общност като член на ръководството и настоящ председател на БКД,
активен организатор на неговите симпозиуми и други прояви. Анализът на работите по
темата на конкурса, излезли след хабилитацията й показва, че тя отговаря напълно на
формалните изисквания за заемане на длъжността професор и аз убедено препоръчвам
на Научното жури да предложи доц. Росица Николова за заемане на длъжноста
професор в ИПМ-БАН.
София, 20.07.2015 г.

Рецензент:
/проф. дгн Георги Киров/

