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1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно
и/или научно-приложно отношение.
Дисертационният труд на Тотка Тодорова е насочен към една изключително
интересна и актуална тематика, а именно синтезиране на зеолити тип пентасил с
подобрени свойства, посредством екологосъобразни синтезни процедури. Зеолитите са
алумосиликатни съединения с широко приложение в редица промишлени процеси, като
адсорбенти, катализатори или носители на катализатори. Използват се в
нефтопреработвателната и нефтохимическа индустрия, за производството на детергенти,
сушители за разделяне и пречистване на на газови смеси, в екологията. Широката употреба
на зеолитите се дължи на двете им основни свойства, които ги отличават от всички
останали минерали - селективното сорбиране на молекули с различна големина и лесното
осъществяване на йонен обмен. Един основен недостатък на зеолити е, че тяхната
подредена микропореста система от канали понякога води до дифузионни ограничения на
реагентите, което съответно намалява тяхната ефективност. През последното десетилетие,
много усилия са насочени към синтез на зеолити, при които достъпът до каталитично
активните центрове е улеснен, а дифузионните ограничения са намалени. Два са подходите
за постигане на тази цел- синтезът на зеолити с размер на частици в субмикронната и
нанометричната област (нанозеолити) и създаване на допълнителна порьозност. Интересът
към нанозеолитите произлиза от възможност за финна настройка на повърхностни и
структурни свойства, посредством вариране на размера на кристалите, морфологията,
активната повърхност. Наноразмерните зеолите все повече намират приложение в области,
които не са традиционни за този клас съединение, като напр. оптични тънки филми,
мембрани, химични сензори и др. В дисертационният труд на Тотка Тодорова са
използвани и двата подхода за синтез на зеолитни материали с намалени дифузионните
ограничения на реагентите в поровата структура. Като още едно същественно предимство
може да се посочи и това, че самата синтезна процедура се провежда без използването на
вредните за околната среда органични структура определящи агенти, което отнася
дисертацията в областта на „зелената химия“.
2. Познава ли кандидата състоянието на проблема и оценява ли творчески
литературния материал?
Уводът на дисертацията дава кратка, но съдържателна картина за зеолитите, като
голяма група минерали и техните най-характерни особености, поради които те са
придобили много широко приложение в редица индустриални процеси. На фона на това
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са показани предимствата на зеолитите тип пентасил. Ясно са обосновани насоките на
изследването, а именна синтез на зеолити тип пентасил (морденит и ZSM-5) от изходни
системи без наличие на органичен структуроопределящ реагент, които да бъдат
високоефективни материали с подобрен достъп на реагентите до активните им центрове.
Определено може да се каже, че докторанта познава в дълбочина състоянието на
проблема, което личи от цитираните 209 литературни източника. Повечето са от
последните 10-15 години, но е използвана и литература от преди 30-40 години, което е
свидетелства за детайлното разглеждане на проблема и позволява един по-всеобхватен
поглед. При структурирането на литературният обзор се върви от общото към частното.
Направено много подробно описание на строеж, свойства и номенклатура на молекулните
сита, след което детайлно са разгледани зеолитите морденит и ZSM-5, коти по-нататък са
обект на изследванията на дисертантката. Описани са синтезните техники и по-специално
хидротермалният синтез, който най-широко се използва за получаване на микропорести
зеолити. Представена е информация за стартовите реагенти, които оказват влияе върху
морфология и структура на крайния продукт, разгледани са съществуващите в
литературата синтезни механизми. Обоснована е необходимостта от синтез на материали с
предварително зададени свойства и в частност зеолити, при които е улеснен достъпът до
реакционните центрове и е подобрена дифузията на реагентите.
3. Избраната методика на изследване може ли да даде отговор на поставените
цел и задачи на дисертационния труд?
Въз основа на направения задълбочен анализ на литературата и предишния опит на
лабораторията, е формулирана целта на дисертацията: синтез на зеолити тип пентасил, в
частност морденит и ZSM-5, от изходни системи без наличие на органичен
структуроопределящ реагент, които да бъдат високоефективни материали с подобрен
достъп на реагентите до активните им центрове.
За постигане на основната цел се работи в две направления:

Намаляване размера на зеолитните кристали;

Създаване на допълнителна порьозност.
За намаляване размер на кристалите и увеличаване на добива на крайния продукт,
са използвани няколко не сложни, но осигуряващи добра възпроизводимост техники като
добавяне на зародиши, ограничаване водното съдържание в стартовия гел и промяна на
синтезната температура. За създаване на йерархична порьозност е използвана след
синтезна модификация, като из между съществуващите различни методики (алкално или
киселинно третиране), докторантката е подбрала такава, която води до запазване на
изходното съотношение Si/Al и кристалност на образците, а именно обработка с HF
киселина в комбинация с буфер NH4F. От комбинацията HF с NH4F в разтвора се
формират HF2- (хидрогендифлуорни аниони), които са оказват по-реактивоспособни от Fи притежават сравнително еднаква селективност както към силиция, така и към алуминия
от структурата на зеолита, което е съществено значение за запазване на съотношението
Si/Al.
Образците са охарактеризирани с набор от модерни физико-химични методи като
рентгенострукторен анализ, сканираща електронна микроскопия, трансмисионна
електронна микроскопия, динамично разсейване на светлина, инфрачервена
спектроскопия, спектроскопия на ядрен магнитен резонанс, текстурен анализ чрез
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адсорбция на азот. По този начин е получена задълбочена информация за обемните и
повърхностните свойства на материалите. Освен посредством посочените по-горе физични
методи, част от образците са охарактеризирани, посредством каталитичен тест. Тест
реакцията е трансформация на m-ксилен, важна от индустриална гледна точка, поради
основните приложения на ксилените в производството на синтетични влакна,
пластификатори, разтворители и подобрители за бензин. Резултатите от
експерименталните данни категорично показва, че повишената активност се дължи на
подобрения достъп до активните центрове при наноразмерните зеолитите с допълнителна
порьозност.
В експери-менталната част подробна са описани, както използваните методи и
условията на синтез на изследваните зеолити, така и физико-химичните методи на
охарактеризиране. Подбраните методи на синтез, охарактеризиране и каталитични
изпитания позволяват постигането на поставените цели и получаването на оригинални
научни резултати.
4. Аналитична характеристика на представителността и достоверността на
материала, върху който се градят приносите на дисертационния труд.
Тълкуването на експерименталните данни е съпоставяно с данни за подобни
системи в литературата, като винаги е правена критична оценка. Достоверността на
получените резултати се гарантира и от сравнение на резултатите по изясняване на един и
същ проблем, получени чрез различни методи на изследване. Основната цел на
дисертационният труд е синтез на високоефективни материали с подобрен достъп на
реагентите до активните им центрове. Пряко потвърждение на този факт е повишената
каталитична активноств реакция на трансформация на m-ксилен на зеолита морденит с
намален размер на кристалите и допълнително създадена порьозност.
5. В какво се заключават научните и/или научно-приложните приноси на
дисертационния труд:
Дисертационният труд има приноси от теоретичен и научно-практичен характер.
Като основни приноси могат да се посочат следните:
1. За пръв път са проведени след синтезни третирания със смес от NH4F и HF
върху зеолит морденит с цел създаване на йерархична структура и съответно улесняване
достъпа на реагентите до активните центрове. Процесът на третиране е оптимизиран.
Доказано е, че поради факта, че формирания HF2- не проявява селективност към един от
двата скелетни елементи (Si или Al), се запазва съотношение Si/Al и високата кристалност.
Полученият продукт демонстрира значително повишаване каталитичната активност в
реакция на трансформация на m-ксилен, поради създадената допълнителна порьозност и
съответно улеснен достъп до активните центрове.
2. Успешно е синтезиран зеолит ZSM-5 от система без органични
структуроопределящ реагент. Формирана е чиста зеолитна фаза от изходен гел след
добавяне на 2 % зародиши. Тази система без използване на зародиши не дава зеолитна
фаза. Постига се значително съкращаване времето на кристализация и редуциране на
кристалния размер от около 50 μm до около 1 μm.
3. Успешно е синтезиран чист морденит без използване на органичен
структуроопределящ реагент. Синтезът на морденит е оптимизиран максимално с цел
подобряване на каталитичните и дифузионни свойства на морденитните кристали, като са
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използвани два подхода - намаляване на кристалния размер и формиране на допълнителни
пори в кристалната структура на зеолита.
4. С комбинацията от по-висока температура на кристализация, намалено водно
съдържание и увеличаване количеството зародиши за пръв път без използване на
органичен структуроопределящ реагент, е постигнат размер на кристалите на морденит от
4 μm
6. До каква степен дисертационният труд и приносите са лично дело на
кандидата?
Дисертационният труд и приносите в него в голямата си част са безспорно лично
дело на докторанта. За това може да се съди и по убедителното й представяне на
предварителната защита, на който асистент Т. Тодорова безспорно показа задълбочено
владеене на материята и аналитично мислене. Не може, разбира се да не се спомене и
ролята на научният и ръководител за доброто планиране на експериментите и правилното
тълкуване на резултатите. В хода на работата по дисертацията, докторантката е усвоила
практически основните съвременни техники и методи за синтез и анализ на зеолити.
Смятам, че е постигната висока образователна степен на докторантурата, тъй като
докторантката е почерпила опит и знания в лаборатории с високо научно ниво.
7. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, характер на
изданията, в които са отпечатани, цитирания.
Общия брой публикации с участие на докторанта е 5. Материали, включващи
изследвания представени в дисертацията, са публикувани в 4 статии, две от които в
списания с импакт фактор. Една от публикациите с участието на докторантката е в едно от
най-реномираните списания в областта на синтеза на порести материали- Microporous and
Mesoporous Materials. Общия брой цитати е 5. По темата на дисертацията са представени 7
постерни 1 устен доклад на национални и межденародни научни мероприятия. В 2 от
представените статии, докторантът е на първо място, в две на второ и в една на трето,
което явно показва, че неговият принос в разработването на научните изследвания е
значителен.
8. Резултатите от дисертационния труд използвани ли са вече в научната
практика, има ли постигнат пряк икономически или друг ефект?
Получените резултати биха могли да бъдат сериозно начало за разработването на
екологосъобразна технология за синтез на зеолити без органични структуроопределящи
реагенти. Както е показано в дисертационния труд, тези зеолити демонстрират подобрени
каталитични свойства в индустриално важна реакция. Доказателство за интересът към
тематиката са и цитатите на една от статиите.
9. Критични бележки и мотивирани препоръки за бъдещо използване на
научните и/или научно-приложните приноси.
Дисертационният труд е написан на добър език, а техническите грешки са
достатъчно малко. Дисертацията се чете с лекота. Представените фигури и таблици са
оформени стриктно и прецизно и позволяват много бързо разчитане на информацията.
Принципни възражение към материала в дисертацията нямам. Имам следните няколко
незначителни забележки:
1. В Tаблица 8 за състава на изходния гел е написано 50SiO2:Al2О3:5.24N2O:500H2O,
предполагам, че в случая става въпрос за техническа грешка и не N2O, а Nа2O.
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2. В областта на вибрационни трептения на хидроксилните групи 3700-3500 см-1, се
наблюдават три широки и припокриващи се ивици (Фигура 9 и 19). За трептене на какъв вид
хидроксилни групи се отнася всяка една от ивиците?
3. На фигура 24 А, са посочени спектрите от РСА на зеолит Mor_1 и Mor_2, а надписа под
фигурата е изписано 0.1 М HF-NH4F.
4. Смятам, че би било от полза образци да бъдат охарактеризирани физико-химично или
поне да се проследи промяната в повърхността и размера на порите след реакция, с цел
получаване на информация до каква степен намаляването на активността е резултат от
натрупване на кокс.
5. Смятам, че би било интересно в бъдещете да се изследва и възможността за създаване
йерархична порьозна структура на зеолита ZSM-5 посредством третиране със смес от NH4F
и HF. Този зеолит също намира широко приложение в редица промишлени процеси, като
алкилиране на бензени, ацилиране, ксилен изомеризация и естерификация, нитрирането на
ароматни съединения, всички те важни за получаване на ценни химикали за
фармакологичната и други индустрии.
10. Авторефератът правилно ли отразява основните положения и научните
приноси на дисертационния труд?
Представеният автореферат отразява обективно структурата и съдържанието на
дисертационния труд. Оформен е много добре и стегнато, в него са представени накратко
основните резултати. Много добро впечатление прави, че в края на автореферата Т.
Тодорова е приложил и кратко резюме на дисертационния труд на английски език.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Въз основа на научените и приложените от докторантката различни методи на
изследване, правилно изведените експерименти, направените обобщения и изводи, считам,
че представеният дисертационен труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника
на Института по Минералогия и Кристалография за неговото приложение, което ми дава
основание да го оценя ПОЛОЖИТЕЛНО.
Позволявам си да предложа на почитаемото Научно жури също да гласува
положително и да присъди на ТОТКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА образователната и
научна степен “доктор” по научната специалност 4.4. Науки за земята (Минералогия и
Кристалография).

Дата: 21.11.2016 г.
гр. София

Рецензент: доц. д-р С. Тодорова
/подпис/
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