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РЕЦЕНЗИЯ 
от проф. дхн Димитър Стефанов Тодоровски, пенсионер 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 
длъжност “доцент” по професионално направление 4.2 Химически науки 

(Неорганична химия) 
 

В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 89/11.11.2011 г. и в сайта 

на ИОНХ при БАН за нуждите на Лаборатория Интерметалиди и интеркалационни 

материали, като кандидат участва гл. ас. д-р Ели Георгиева Григорова от същия 

Институт. 

 
1. Кратки биографични данни 
 Гл. ас. д-р Ели Георгиева Григорова е родена през 1974 г. Завършва висше 

образование през 1999 г. в Софийския университет «Св. Климент Охридски» с 

магистърска степен по специалност Химия, специализация “Особено чисти вещества и 

материали на тяхната основа”. От 1999 г. работи в Института по обща и неорганична 

химия като химик; асистент и в момента - гл. асистент. През 2005г. в резултат на 

проведена съвместна българо-френска докторантура  (научни ръководители доц. д-р М. 

Хрусанова и проф. Жан-Луи Бобе) защитава дисертация на тема “Получаване и 

охарактеризиране на нови композиционни  материали на базата на магнезий и Mg2Ni с 

оглед приложението им за съхранение на водород”. През периода 2001-2004 г. работи 

общо 18 мес. в научни институции във Франция. Общияг брой на публикациите й е 21. 

2. Общо описание на представените материали 

Кандидатът гл. ас. д-р Григорова участва в конкурса с: 

- Публикации - 19 броя, от които след защита на дисертационния труд 13 броя. 

- Списък на участия в 16 специализирани научни форуми; представен е само 

списък на форумите без заглавия, автори и резюмета на докладите. 

- Списък на участия в изследователски проекти - 3 бр. приключили и 3 бр. 

текущи. 

- Списък на 168 цитирания на публикациите на кандидаткага. 

 Представените публикации определят кандидатката като висококвалфициран 

учен от академичен тип, активно участващ в проектно-финансирана изследователска 

дейност, успешно работещ в актуална научна област, чиито работи са привлекли голям 

интерес от българската и международна научна общности. 
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3. Научна дейност 

 Научната работа на д-р Григорова е в в областта на неорганичната химия и по-

специално на синтеза и охарактеризирането на материали, потенциални водородни 

резервоари. Основна цел на изследванията е чрез включване на подходящи добавки 

(катализатори на процесите на хидриране/дехидриране) и използване на подходящи 

синтетични методи да се преодолее основният недостатък на магнезия като водороден 

акумулатор – високата температура на абсорбция/десорбция на водорода. Отличителна 

черта на проведените изследвания е успешното прилагане на механохимичния синтез. 

Първите приложения на този подход за получаване на водород-сорбиращи материали 

датират от средата на 90-те години и се оценяват от някои автори като сериозна стъпка 

в подобраване на функционалните качества на този тип материали. Видът на добавката, 

нейното съдържание, както и условията на механоактивиране са основните параметри, 

чието влияние е проучвано в работите на Григорова. Чрез механичното сплавяне при 

използване на добавки от 3d метали, интерметалиди и графит в дисертационната й 

работа са получени композити на базата на Mg и Mg2Ni с подходящи за акумулиране на 

водород абсорбционно-десорбционни характеристики. Основната част от по-

нататъшните изследвания на кандидатката са насочени към три типа композити, 

различаващи се по типа на основния компонент: 

А) Композити на базата на магнезий 

 - При повечето изследвания (както на други автори, така и на кандидатката) 

механохимичният синтез е провеждан в инертна асмосфера. Интересни резултати са 

получени при механохимичен синтез на композити в среда от водород с добавка на 

аморфен Cr2O3 и е показано възможно обяснение на наблюдаваните ефекти [3] 

(използвана е номерацията на работите в списъка, представен от кандидатката). 

Елементите на новост в тази работа са привлекли вниманието на научната 

общественост и тази публикация е най-много цитирана (37 пъти) из между работите, 

невлизащи в докторската дисертация. 

- Определен интерес представляват изследванията на композити, съдържащи 

като добавка повече от един 3d-метала. Така напр. показани са по-добрите 

абсорбционни свойства на механосинтезирания композит, съдържащ 85 % Mg и 15 % 

Mg2Ni1-xCox (последният получен чрез твърдофазна реакция) и са определени 

кинетиката на хидриране и свойствата на материала [11, 12]. Проведените магнитни 

изследвания [11] показват, че част от Со и Ni от повърхностните метални клъстери 
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вземат директно участие в процеса на хидриране като места за дисоциативна 

хемисорбция на водорода. Со и Ni са внесени и като стехиометрично съединение 

(NiCo2O4) [13]. Полученият композит запазва сравнително висок абсорбционен 

капацитет и след 85 цикъла. XPS-изследването дава възможност за по-дълбоко 

вникване в промените в 3d-добавките, вкл. в окислителното състояние на Со, 

настъпващи в процесите на хидриране и дехидриране. 

- В изследванията си кандидатката усложнява състава на добавката. Така 

напр. установява се позитивен ефект върху кинетиката на хидриране на магнезия при 

по-ниски температури при добавка на графит към композит от горния тип [16]. В 

работа [10] добавката съдържа три 3d-метала и се установява положителна роля по 

отношение на абсорбционния капацитет на добавянето на титан към композит Mg-

Mg2Ni-V. Каталитичният ефект на добавките се приписва на формирането (наред с 

Mg2NiH4) на нестехиометрични хидриди VH0,8 и TiH1,92, които облекчават нарастването 

на междуфазовата повърхност. 

 - В работите на Григорова значително място заемат изследванията върху ролята 

на различни форми на въглерода като катализираща добавка. Освен по-горе 

посоченото прилагане на графит, авторите търсят възможности за прилагане на активен 

въглен, получен от отпадъчни агропродукти (кайсиеви костилки [15], бобови шушулки 

[17,19]), както и от каменовъглен катран и фурфурол [17]. Проведеното сравнение на 

качествата на получените материали изявява: (i) положителната роля на по-големия 

обем на порите и по-голямата специфична повърхност като различията са главно при 

процеса на дехидриране, (ii) същественото влияние на химичните характеристики на 

въглеродната повърхност (съдържание на кислород-съдържащи групи и др.) върху 

водородната десорбция, (iii) положителния и отрицателен ефект на замяната на 

добавките, съдържащи 3d-метали, с активен въглерод – повишаване на абсорбционния 

капацитет, но влошаване на кинетиката на хидриране, (iv) ролята на 

продължителността на механоактивацията в присъствие на активен въглен, получен от 

бобови шушулки - създаването на повече дефекти и по-пълното разрушаване на 

оксидният слой на повърхността на магнезия при по-продължителна механообработка 

активира композита в по-голяма степен [19]. 

 - Ефект, аналогичен на последния, се установява при използване на по-

финодисперсен магнезий. В този случай сравнително висок капацитет се достига още 

в началото на експлоатацията му. С по-едрия магнезий, обаче, макар и по-бавно, се 

достига по-висок капацитет и материалът е по-устойчив на окисление [18]. 
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Б) Композити на базата на MgH2 [14]. 

Авторите правят опит да използват по-голямата крехкост на MgH2, позволяваща 

получаването при механоактивацията на материали с по-голяма специфична 

повърхност без склонност към агломериране. Присъствието на MgО в изследваната 

система, съдържаща V0.855Ti0.095Fe0.05, обаче, обуславя по-малък абсорбционен 

капацитет в сравнение с композитите, основани на чист магнезий. 

В) Композити на базата на Mg2Ni 

 Изследванията в тази насока са започнати в дисертационната работа на 

кандидатката и са продължени в работа [9] с проучвания върху композит Mg2Ni-V-Ti. 

Разликата в поведението на двата типа материали (Mg2Ni-V и Mg2Ni-графит) е 

обяснена с различие в скорост-определящите етапи. Изследването е продължено с 

изследване на кинетиката на процесите на хидриране и дехидриране и абсорбционния 

капацитет на композита, съдържащ 85 % Mg2Ni, 10 % V и 5 % Ti. Установената 

положителна роля на титана (подобрена нискотемпературната кинетика на хидрирането 

- материалът показва значима абсорбция при стайна температура, повишения капацитет 

в интервала 373–573 K и облекчената десорбция) се обяснява с нарастване на 

междуфазовата повърхност поради формиране както на VHx, така и на TiHx. 

Г) Хидрид на CeNi. 

Авторите показват, че въпреки установената добра кинетика на хидириране 

(протичане на процеса при стайна температура), CeNi не е подходящ за използване като 

материал за съхранение на водород поради необратимостта на реакцията [8]. 

4. Научни приноси 

 Основните научни приноси в работите на д-р Григорова са:  

 - Развитие на механохимичния метод за синтез на водородни резервоари и 

обогатяване на познанията за влиянието на условията на механообработката върху 

функционалните свойства на получените материали. 

 - Разширяване и задълбочаване на познанията върху ролята на различни фактори 

върху абсорбционно-десорбционните свойства на композити на основата на магнезий, 

MgH2 и Mg2Ni и по-конкретно ролята на: добавки, съдържащи два или три d-метала; 

формата на въглерода, внесен като добавка; физикохимичните и морфологични 

свойства на материалите върху абсорбционния капацитет, кинетиката на абсорбция и 

десорбция, експлоатационния живот на материалите. 
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 - Детайлното изследване на хидрирането на CeNi и настъпващите в резултат на 

това промени в структурата му и в окислителното състояние на церия. 

5. Научни публикации и отражението им в литературата 

Както бе споменато, за участие в конкурса д-р Григорова представя 20 

пубикувани и една приета за печат научни публикации като 15 от тях са публикувани 

след защита на дисертационния труд. Всички работи са публикувани в списания с 

импакт-фактор. Част от работите в Bulg. Chem. Commun. (които са общо 4 броя) са 

пубикувани преди списанието да получи тази характеристика. Основната част от 

резултатите от изследванията са представени в авторитетни специализирани списания, 

в т.ч. J. Alloys Compd. (8 броя), J. Materials Sci., Materials Research Bull., Intermetallics, 

Solid State Ionics, Fuel Processing Technology. 

Постерни научни съобщения с участието на д-р Григорова са представени на 16 

специализирани научни форуми, от които след защита на дисертационния труд - 13 

броя, вкл. 8 международни. 

Публикациите на д-р Григорова са намерили твърде значим отзвук в научната 

литература. Представен е списък на забелязани 168 цитата на 12 от трудовете й, в т.ч. 

65 на 6 публикации след защита на дисертационния труд. Седем от работите са 

публикувани през 2010-11 г. и вероятно също ще бъдат цитирани по-късно. Най-голям 

брой цитати (37) са забелязани за работа № 3 от списъка на публикациите, представен 

от кандидатката, засягащ ролята на Cr2O3 като добавка към магнезия. По данни на 

кандидатката нейният Н-фактор е 8. 

Публикациите след защита на дисертационния труд са със средно 5 съавтори 

което може да се очаква като се има пред вид твърде комплексния характер на 

проведените експерименталите изследвания. В 7 от тези публикации кандидатката е 

първи и в 3 – втори съавтор. Без ни най-малко да омаловажавам ролята на съавторите в 

представените публикации, считам, че д-р Гриторова има достатъчен личен принос в 

тях. 

6. Критични бележки 

 Нормално е резултатите от научните изследвания да предизвикват въпроси и да 

предполагат препоръки за следваща работа в областта. Нямам, обаче, съмнения в 

достоверността на получените резултати и тяхната интерпретация. 

 



6 
 

7. Лични впечатления 

 Нямам директни лични впечатления от работата на д-р Григорова. 

8. Заключение 

Д-р Григорова работи активно в актуална научна област, имала е възможността 

да работи и почерпи опит от утвърдени учени, съавтор е на научни публикации, 

съдържащи значими научни приноси, публикувани в специализирани международни 

списания и получили сериозен отзвук в научната литература. Научната й продукция 

създава убеждение, че кандидатката е оформен учен. Тя отговаря на изискванията за 

заемане на академичната длъжност «доцент», определени в Закона за развитие на 

академичния състав, Правилника за прилагането му и Правилника за условията и реда 

за заемане на академични длъжности в ИОНХ – БАН, като значително надвишава 

изискванията по отношение на Н-фактора. Поради това предлагам на Почитаемото 

научно жури гл. ас. д-р Ели Георгиева Григорова да бъде избрана за доцент по 

професионално направление 4.2 Химически науки (Неорганична химия). 

10.3.2012 г.     Рецензент:  
Д. Тодоровски 


