СТАНОВИЩЕ
за
дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен „доктор” на
ТОТКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
Тема на дисертацията: “Оптимизация на синтеза на зеолити тип пентасил”
Член на научно жури: доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачев, Институт по минералогия и
кристалография, Българска Академия на Науките
Кандидатката е завършила магистратура във факултета по химия и фармация на
Софийски университет «Св. Климент Охридски» през 2012 г., специалност «Органични
материали във висшите технологии». Януари 2013 г. постъпва като редовен докторант в
Института по минералогия и кристалография – БАН. Декември 2015 г. е отчислена с
право на защита след успешно премината образователна и научна програма по
докторантурата.
Представеният ми за рецензия дисертационен труд съдържа 99 страници.
Литературната справка обхваща 209 статии, монографии и справочници. Проведените
изследвания са систематизирани в четири раздела, като е възприет класическия модел
на

изложение

–

увод,

цели

на

дисертационния

труд,

литературен

обзор,

експериментална част, резултати и обсъждане, изводи.
Успешно е синтезиран зеолит Морденит от калиево-натриева система без
наличие на органичен структуроопределящ реагент. Изследвано е влиянието на
количеството зародиши (без зародиши; с 1; 2 и 5 тегловни процента) и водното
съдържание в стартовия гел (22,5; 280 и 600 мола). В резултат значително е намалено
кристализационното време и кристалния размер на получените продукти.
Получените образци са охарактеризирани с рентгеноструктурен прахов анализ,
сканиращ електронен микроскоп, инфрачервена спектроскопия и метода на динамично
разсейване на светлината, твърдотелен 29Si и 27Al ЯМР, адсорбция на азот.
Проследено е влиянието на кристалния размер в реакция на трансформиране на
m-ксилен, където се наблюдава зависимост на

каталитичната активност от

повърхността на образците и от размера на порите. Наблюдава се и промяна в
скоростта на деактивирането на катализатора.
За повишаване достъпа до активните центрове на зеолитната структура,
подобряване на транспортните свойства част от високо кристалните продукти, са

подложени на киселинно третиране с цел формиране на допълнителни микро и мезо
пори. За целта е използвана HF киселина в комбинация с NH4F за формиране на HF2-,
който не проявява селективност към Al или Si в зеолитната структура, което е от
съществено значение за запазване на Si/Al отношение.
Успешно

е

синтезиран

зеолит

ZSM-5

от

система

без

органичен

структуроопределящ реагент в присъствие на зародиши. Изследвано е влиянието на
органичната молекула в зародишите върху морфологията и кристализационното време.
Осъществени са синтези на ZSM-5 с различно алуминиево съдържание в
стартовия гел (съдържащ зародиши) проследявайки морфологията на кристалната фаза.
Докторантката е извършила самостоятелно предвидените експерименти по
дисертационния труд. По време на работата тя проявява инициативност и предлага
адекватно анализиране на получените резултати. Посочената по-горе серия от
спектрални и физикохимични методи за идентифициране и допълнително структурно
охарактеризиране на изследваните съединения са разширили съществено нейните
познания в областта на инструменталния анализ. По този начин са изпълнени и
образователните изисквания към предявената научна степен.
Авторефератът отразява основните положения на дисертацията.
Заключение
Дисертацията, представена от кандидатката Тотка Димитрова Тодорова покрива
и надхвърля по обем и резултати изискванията на Закона за развитие на академичния
състав и правилниците за неговото приложение, за присъждане на образователната и
научна степен “доктор”. Публикувани са четири работи, от които две в списания с
импакт-фактор и една като пълен текст в материали от научен симпозиум. Част от
получените резултати са докладвани на шест форума с международно участие.
Забелязан е

цитат на една от работите в престижното специализирано списание

Microporous and Mesoporous Materials.
Въз основа на всичко гореказано с убеденост ще гласувам за присъждане на
образователната и научна степен “доктор” на кандидатката Тотка Димитрова Тодорова.
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