
СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за доцент 

по специалност 4.2 Химически науки (химия на твърдото тяло) 

обявен от Института по обща и неорганична химия - БАН  

в ДВ брой 27 /  3.4.2012 г. 

 

с кандидат:  гл.ас.д-р Ивалина Аврамова Аврамова                                                                                                                       

Рецензент:   проф.дхн Мартин Славчев Божинов - ХТМУ    

1 Обща характеристика на научно-изследователската дейност на 

кандидатката 

Научноизследователската дейност на  гл.ас. Аврамова е посветена на обогатяване на 

познанието за взаимовръзката между състава и структурата, от една страна, и електричните, 

електрофизични и електрохимични свойства на метални оксиди с приложение като 

антиокоризонни покрития и за модифициране на метални, полимерни и полупроводникови  

повърхности. В този смисъл нейната научна област напълно съвпада със специалността, по 

която е обявен конкурсът за доцент – Химични науки (Химия на твърдото тяло). 

Изследванията на гл.ас. Аврамова се основават на задълбочено и целенасочено прилагане, а 

в много случаи и доразвиване, на редица съвременни методи (рентгенова фотоелектронна 

спектроскопия, рентгеново-дифракционен анализ и електронна микроскопия) за 

характеризиране на състава, структурата и морфологията на смесени оксиди и съпоставими 

системи. Значим дял от представените за участие в конкурса работи се заема от трудове по 

получаване и характеризиране на тънки филми от прости и смесени оксиди, както и 

оптимизирането на техните свойства във връзка с приложението им в каталитични системи 

за очистване на вредни емисии, като функционални и защитни покрития. Обект на 

изследване са били Al2O3, ZrO2, Ce2O3 и CeO2, CuО-CoО както и редица смесени оксиди 

върху неръждаема стомана и силиций. Използвани са предимно физични и химични методи 

на отлагане на филмите, като в редица работи са сравнявани свойствата на тънките оксидни 

филми, получени чрез химични и електрохимични техники. Друг важен дял от нейните 

изследвания представлява подробното характеризиране на полимерни повърхности и смеси 

от полимерни материали, модифицирани със Si и Ar-йони. Не на последно място, още от 

времето на докторската си дисертация гл.ас. Аврамова работи по изучаване на слоести 

полупроводникови структури като SiC, модифициран с Al и Тi за получаване на p-тип 

Омови контакти.  

2 Основни научни приноси 

Основните оригинални приноси в научната продукция на гл.ас. Аврамова, представена за 

участие в конкурса за доцент по специалност 4.2. Химични науки (Химия на твърдото 

тяло), могат да бъдат групирани, както следва: обогатяване на съществуващи знания и 

теории (напредък в областта на взаимовръзката състав / структура / електрични, 



електрофизични и електрохимични свойства) и научно приложни приноси (синтез и 

характеризиране на нови материали с приложение в антикорозионната защита, 

полимерните технологии, електрониката, катализата и др.)  

2.1 Обогатяване на съществуващи знания и теории 
 

2.1.1 Чрез рентгенова фотоелектронна спектроскопия (XPS) e oценен съставът на 

повърхностните филми, включващ Cr2O3, Al2O3, Ce2O3 и CeO2. Показано е, че 

промените в повърхностния състав на филмите в сравнение с тези върху чиста 

стомана допринасят за значително изместване на стационарния потенциал в 

положителна посока и ефективна пасивация. Предложен е механизъм на този тип 

въздействие, според който цериевите оксиди определят нарастването на оксидите 

на хрома, от една страна, и играят роля на преференциални катодни центрове с 

определяща роля за корозионната устойчивост на подложката. Установено е, че 

цериевите оксидни слоеве водят до възстановяване на пасивния филм и понижаване 

на степента на питингова корозия в разтвори, съдържащи хлоридни йони.  

2.1.2 При последователно отлагане на слоеве от цериев и алуминиев оксид е установено 

образуването на повърхностна фаза от смесен оксид. Тази фаза представлява 

прекурсор на обемен CeAlO3, който може да се получи само при високи 

температури. Предложен е механизъм на формиране на тази фаза е чрез внедряване 

на Ce
3+

 йони във вакантните октаедрични места на решетката на Al2O3. Вследствие 

на това, преминаването на Al
3+

 йони от тетраедрични в октаедрични позиции се 

блокира, което води до термична стабилизация на  решетката на Al2O3. 

2.1.3 Изследванията на електрохимично отложени тернерни оксидни слоеве от типа CeO-

2-ZrO2-Y2O3 позволяват да се предложи хипотеза за формиране на хомогенен твърд 

разтвор на трите оксида със структура и морфология на нанокристален циркониев 

оксид, както и формиране на клъстери от Ce
3+

. С повишаването на концентрацията 

на тези клъстери нараства съдържанието на кислородни ваканции в оксидите и се 

подобрява йонната им проводимост, което ги прави по-перспективни като 

електролити за нискотемпературни твърдооксидни горивни клетки.  

2.2 Научно-приложни приноси 
 

Установено е, че модифицирането на полимерни повърхности от полидиметилсулфоксан 

води до подобряване на взаимодействието им с живи човешки клетки. Плазмената 

обработка и последващите добавки от акрилова киселина водят до смяна на типа на 

взаимодействие на повърхността с водните молекули, като променят характера на тази 

повърхност от хидрофобен на хидрофилен. Предложен е механизъм на това явление като 

резултат от обогатяване на повърхността със SiOx  и намаляване на повърхностната 

концентрация на метилови групи. В резултат на този тип модификация е установено, че 

взаимодействието на повърхността с живи клетки се улеснява.  



 


