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1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и научноприложно отношение
Дисертационният труд на асистент Тотка Тодорова е насочен към оптимизация на
синтеза на зеолити тип пентасил. Характерната канална структура и специфичните
сорбционни и каталитични свойства на зеолитите определят важната им роля в
многотонажни процеси в нефтопреработвателната и нефтохимическата индустрия
(хидрокрекинг, изомеризация на C5–C6 алкани, получаване на p-ксилен, етилбензен и кумен,
и т.н.). През последните години се наблюдава засилен изследователски интерес както към
синтеза на нови зеолити, така и към тяхното модифициране. Особено внимание се отделя на
прецизния контрол на морфологичните особености, поради значителното разширяване на
сферата на приложение на зеолитите в други области на химическата индустрия и
екологията, а също така и в електрониката, оптиката, сензорната техника и др.
Получаването на зеолити с размер на кристалните частици в субмикронната и нанометричната област е предизвикателство за каталитичната общност, тъй като по този начин
се създават благоприятни условия за достъп на реагентите до активните центрове и за
ограничаване на дифузионните проблеми. Въпреки наблюдавания прогрес в синтеза на
зеолитни материали, все още точният механизъм не е напълно изяснен поради влиянието на
много параметри (изходен гел, pH на средата, температура, налягане и др).
В представения труд е приложен комплексен подход за оптимизиране на синтеза на
зеолити тип пентасил, по-конкретно морденит и ZSM-5, без използване на органичен
структуроопределящ реагент. Изследвано е влиянието на силициевия източник, температурата, молното съдържание на водната среда, ефекта на добавените зародиши и тяхното
количество.
Целта на дисертацията и планираните задачи за постигането ѝ определят този труд
като много актуален и с висока научна и приложна значимост. Провеждането на синтезния
процес в отсъствие на органични молекули е особено атрактивно от гледна точка на
опазване на околната среда, но интерес представлява и икономическия ефект в случай на
индустриално производство, поради намаления брой процедури за получаване на желаната
фаза и свързания с това намален разход на енергия и средства. Оценка на възможността за
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приложение в практиката е направена на база изследването на каталитичните свойства на
синтезираните морденити в реакцията на трансформация на m-ксилен.
2. Състояние на проблема и творческа оценка на литературния материал
В литературния обзор докторантката демонстрира висока научна осведоменост и
способност да борави успешно с научната литература. Цитирани са 209 източника, голяма
част от тях от последното десетилетие, в т.ч. и от 2016 г., което е ясен показател за
познаване на актуалното състояние на разглеждания проблем. Представени са общи
сведения за развитието на зеолитната наука, започвайки от откриването на първия зеолитен
представител през 1756 г., през изследванията на Barrer в средата на миналия век и
вдъхновената от неговите открития интензивна работа по синтеза на разнообразни зеолитни
материали. Обобщени са данни за състава, строежа и свойствата на различни видове
зеолити. Компетентно са анализирани изискванията, на които трябва да отговаря даден
зеолитен представител с цел ефективното му използване като катализатор за конкретен
процес. Разгледани са съществуващите класификации за разделяне на зеолитните материали
в зависимост от техния произход, състав, структура и канална система. Обоснована е
значимостта на минерала морденит като материал за редица индустриални каталитични
процеси и необходимостта от подходяща комбинация от широка и тясна канална система с
наличие на Брьонстедови киселинни центрове. Приложението в различни области и найвече в нефтопреработващата индустрия на синтетично получения зеолит ZSM-5 е свързана
със специфичната канална система, химичен състав и структурна стабилност. Направен е
подробен и задълбочен преглед на методите на синтез, подходите за модифициране и след
синтезно третиране, аргументирано е влиянието на правилния подбор на стартови реагенти
върху свойствата на крайния продукт. Изчерпателният и аналитичен литературен обзор са
послужили на докторантката да формулира целта на дисертационния труд, като ясно са
дефинирани основните подходи и конкретните дейности за постигането ѝ.
3. Методика на изследването
Методиката на изследването е основана на интердисциплинарен подход, включващ
синтез на зеолити тип пентасил чрез прилагане на специфични синтезни техники и след
синтезни третирания, детайлно охарактеризиране на получените материали и анализ на
каталитичното поведение в реакцията на трансформация на m-ксилен. За получаване на
желаните структури с предварително зададени свойства е проведено задълбочено
изследване на влиянието на различни източници на силициев диоксид и различни
температури на синтез. Проследен е ефекта на водното съдържание и количеството
зародиши в стартовия гел. С цел подобряване на вторичната порьозност е приложен нов
метод за след синтезно модифициране на морденитен образец с подходяща комбинация от
флуороводородна киселина (с две различни концентрации) и буфер (амониев флуорид), като
е оценено влиянието на продължителността на третиране. За решаване на проблема с
формиране на чиста фаза при синтеза на ZSM-5 от системи без органичен структуроопределящ реагент е използван оригинален подход чрез добавянето на малки количества
зародиши в началните системи. Изводите за наблюдаваните зависимости са направени чрез
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използване на комплекс от удачно подбрани физикохимични методи (рентгеноструктурен
анализ, сканираща електронна микроскопия, трансмисионна електронна микроскопия с
високо разделяне, динамично разсейване на светлина, инфрачервена спектроскопия,
твърдотелен ядрено магнитен резонанс, текстурен анализ чрез нискотемпературна
адсорбция на азот). Определено може да се каже, че избраната методика е реалистична и
дава отговор на поставените цел и задачи на дисертационния труд.
4. Аналитична характеристика на представителността и достоверността на
материала, върху който се градят приносите на дисертационния труд.
Дисертацията е написана на добър професионален език, технически е много
старателно оформена и включва увод, литературен обзор, експериментална част, резултати и
дискусия, изводи, цитирана литература. Съдържа 107 страници, в които са включени 12
таблици. Илюстрирана е с 36 фигури, които позволяват коректно възприемане на
резултатите. Използваните съвременни методи за охарактеризиране на синтезираните
материали са подходящо съчетани за решаване на задачите на дисертационния труд и
осигуряват достоверна информация за изследваните свойства на зеолитите. Чрез
рентгеноструктурен анализ е установена степента на кристалност, определена е чистотата на
получената фаза и е проследена кинетиката на кристализация. За достоверно определяне на
размера на частиците са използвани електронна микроскопия и метода динамично
разсейване на светлината. В допълнение, чрез електронна микроскопия е получена подробна
информация за степента на кристалност и морфологията на продуктите. Използвана е
инфрачервена спектроскопия в областта 4000-400 см-1, която е най-информативна за
връзките в кристалната решетка на зеолита – както за вътрешно тетраедричните, така и за
между тетраедричните връзки. Много удачно е и използването на твърдо телен ядрено
магнитен резонанс, който е ефективен метод за охарактеризиране на близкия порядък в
различни материали и дава информация както за основната структура, така и за
присъстващите „гост“ молекули. Изводи за адсорбционните свойства на зеолитните
материали са направени на базата на определянето на размера и обема на микропорите и
специфичната повърхност на материалите чрез газ адсорбционни изследвания. Обоснован и
адекватен е избора както на каталитичната реакция (трансформация на m-ксилен), така също
и на обектите за изследване (високо кристални образци с размер на кристалитите около 4 μm
и 40 μm. Реакцията има важно индустриалното значение, но анализът на каталитичното
поведение (активност, селективност и устойчивост на дезактивиране) дава възможност за
проследяне на специфичните и важни свойства на зеолитните материали – пористост и
киселинност.
5. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд:
Научните приноси на дисертационния труд се изразяват в получаване и доказване на
нови факти за успешен синтез на чисти зеолити тип пентасил без използване на органичен
структуроопределящ реагент. Приложен е комплексен подход за оптимизиране на синтеза
на морденит, водещ до намаляване на кристалния размер и формиране на допълнителни
пори в кристалната структура на зеолита.
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 Намерени са условия за контрол на размера на кристалните частици чрез изследване
влиянието на водното съдържание (600, 280 и 22.5 мола вода) в изходния гел върху
морфологията на крайните продукти. Установено е, че при използването на прахообразен
високо дисперсен SiO2 като източник на силиций и голямо количество вода (600 мола) се
получава смес от морденит и фериерит, независимо от реакционната температура (160 или
180 оС) и количеството зародиши в синтезната система (1 или 2 т.%).
 Доказано е, че понижаването на водното съдържание (280 и 22.5 мола вода) в
изходния гел води до формирането на кристали чист морденит с по-малки размери.
 Установени са зависимости за влиянието на водното съдържание и присъствието на
различно количество зародиши в синтезната система върху времето за кристализация при
160 и 180 оС.
 За първи път е синтезиран морденит с размер на кристалите 4 m без използване на
органичен структуроопределящ реагент, като е намерена подходяща комбинация от условия
на синтез - температура на кристализация, намалено водно съдържание и дефинирано
количество зародиши. Значимостта на този принос трябва да се оценява в контекста на
сериозните ограничения, които налага отсъствието на органичен реагент при формирането
на кристали с определен размер и свойства.
 Принос в модифицирането на морденит е проведеното за първи път след синтезно
третитане със смес от NH4F и HF и оптимизирането на процеса. Постижение с приложен
аспект е изучаването на влиянието на продължителността на обработката и концентрацията
на флуороводородна киселина върху съотношение Si/Al, кристалността на продукта и
текстурните му свойства. Получени са експериментални доказателства за ефективността на
разработения метод на третиране на зеолита за подобряване достъпа на реагенти до
активните центрове и е наблюдавано значително повишаване на каталитичната активност в
реакцията на трансформация на m-ксилен.
 Установени са експериментални условия за успешен синтез на зеолит ZSM-5 от
система несъдържаща органична молекула. Получена е чиста зеолитна фаза чрез използване
на зародиши, което съкращава значително времето на кристализация и води до намаляване
на кристалния размер от около 50 μm до около 1 μm. Принос на дисертационния труд е
разкриване на ролята на присъствието на малки количества кристален продукт в насочване
на кристализационния механизъм към формиране на ZSM-5 от система, която в отсъствие на
зародиши не води до формиране на зеолитна фаза. Доказано е, че независимо от вида на
използваните зародиши (калцинирани или не калцинирани), те променят скоростта и хода на
кристализациония процес по един и същи начин.
6. До каква степен дисертационният труд и приносите са лично дело на кандидата?
Проведените изследвания, описанието на резултатите и тяхната интерпретация
показват, че докторантката е придобила както теоретични познания, така и значителен
практически опит в синтеза на зеолити и в използването на комплекс от правилно подбрани
и допълващи се съвременни физикохимични методи за тяхното охарактеризиране.
Извършила е впечатляваща по обем прецизна експериментална работа, включваща
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прилагането на сложни и трудоемки техники за синтез. Задълбоченият анализ на
експерименталните резултати и разкриването на съществени страни от влиянието на
реакционните условия върху морфологията и структурата на крайните продукти разкриват
висока научна компетентност и умения в намирането на връзка между структурните
особености, адсорбционните и каталитични свойства на изследваните материали.
Запознаването с дисертационния труд разкрива по безспорен начин активното участие на
докторантката в извършване на експериментите и в анализа и описанието на получените
резултати.
7. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, характер на
изданията, в които са отпечатани, цитирания.
Наукометричните показатели напълно отговарят на препоръчителните изисквания на
Правилника на ИМК-БАН за придобиване на образователната и научна степен „доктор“.
Резултати, получени при изработване на дисертацията са отразени в 4 научни труда. Два от
тях са отпечатани в списания с импакт фактор – Bulgarian Chemical Communications и
Comptes rendus de I’Academie bulgare des Sciences, един в поредицата „Nanoscience &
Nanotechnology” и един в „Списание на БАН”. До момента не са забелязани цитати, което е
обяснимо имайки предвид краткия период след публикуване на резултатите. Отчитайки
актуалността на изследванията бих препоръчала на докторантката в бъдещата си научна
дейност да се ориентира към публикуване в престижни специализирани списания, за да
бъдат резултатите достъпни до по-широка научна аудитория. Тази препоръка всъщност е
факт при съавторството на Т. Тодорова в публикация [Chen et al., Microporous and
Mesoporous Materials 200 (2014) 334-342], която не е включена в дисерационния труд, но е
цитирана вече 5 пъти.
Докторантката е участвала с устни и постерни доклади на 7 международни научни
форума, в т.ч. 11я Европейски конгрес по катализ (един от най-значимите форуми в областта
на катализа) и 6та конференция на Федерацията на Европейските зеолитни дружества. В
публикуваните в списания с импакт фактор трудове и болшинството участия в конференции
Т. Тодорова е първи автор, което безспорно разкрива нейното активно участие в
изследванията.
8. Критични бележки и мотивирани препоръки за бъдещо използване на научните
приноси.
Нямам критични забележки по представения труд, но бих желала да задам няколко
уточняващи въпроса:
1. Как се обяснява влиянието на източника на SiO2 върху фазовия състав при високо водно
съдържание? Кое мотивира избора на точно тези източници на силиций?
2. Какъв е механизма на кристализация на ZSM-5 и има ли хипотеза за обяснение на
еднаквото влияние върху скоростта и хода на кристализациония процес на калцинирани
и некалцинирани зародиши?
Съществуват някои езикови неточности, като напр.:
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1. Стр. 42: ”...температурата плавно се смъква до стайна”, вместо: ”...температурата плавно
се понижава до стайна”;
2. Стр. 58: „Образуването на кокс по време на трансформация на m-ксилен при крива 1...” е
коректно да се опише: „Образуването на кокс по време на трансформация на m-ксилен
върху върху морденитни кристали с размер около 40 μm...”.
Тези коментари не засягат същността на работата и не оказват влияние на нейните
достойнства.
9. Отразяване на основните положения и научните приноси на дисертационния труд
в автореферата.
Авторефератът е оформен много добре и отразява пълно и коректно резултатите от
изследванията. Описани са основните експериментални техники и условия за оптимизиран
синтез на морденит и ZSM-5. Обоснован е протокол за модифициране на морденит.
Анализирани са основните експериментални данни, обобщени са резултатите за ролята на
използваните иновативни техники по време на синтезния и след синтезен процес за
постигане на основната цел на дисертационния труд. Общите изводи съответстват на
заключенията за структурните особености, каталитичното и адсорбционно поведение на
разработените нови материали.
10. Образователна цел на докторантурата.
Ясно демонстрираното участие на докторантката в провеждане на експериментите и
анализа на получените резултати при използването на съвременни физикохимични методи
за охарактеризиране са свидетелство и за успешно изпълненение на образователната цел на
докторантурата. Потвърждение на придобитите нови знания и умения са успешно
завършените докторантски курсове по „Рентгеноструктурен анализ“, „Инфрачервена
спектроскопия“ и „Термичен анализ –същност, методи и приложение“.
11. Заключение
Запознаването с дисертационния труд и направения анализ ми дава основание да
заключа, че по своята актуалност, обем на проведените изследвания, постигнати резултати и
научни приноси той напълно отговаря на изискванията на Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по
минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов” - БАН. С убеденост давам своята
положителна оценка и препоръчвам на уважаемото жури да гласува за присъждане на
образователната и научна степен „доктор” на асистент Тотка Димитрова Тодорова.

21.11.2016 г.

Рецензент:
/проф. д-р Т. Табакова/
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