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Дисертационния труд на Лидия Иванова е несъмнено актуален и в духа на 

съвременната аналитика. Представена е една комбинация от зелен аналитичен метод за 

охарактризиране на биосорбенти от подходящ растителен материал и оценка на процес на 

биосорбция за пречистване на води. И двата аспекта разработването на аналитичната 

процедура и оценката на механизма и потенциалната приложимост на процеса на 

биосорбция са прецизно разработени. От тази гледна точка представения за рецензия 

дисертационен труд е в актуална изследователска област със потенциално значение за 

практиката. Получените резултати могат да допринесат за разширяване на познанията от 

една страна в областта на инструменталните методи за анализ на твърди проби и от друга 

познания по мехнизма на процеса на биосорбция и оценка на потенциалното му 

приложение за пречистване на води. 

Оценка на представените материали 

Дисертацията е представена на 135 страници и съдържа 37 фигури и 16 таблици, 

цитирани са 275 литературни източника. Основните резултати от представените 

изследвания са публикувани в шест статии, пет излезли от печат и шеста под печат. 

Представени са три цитата на излезлите от печат публикации. Дисертантът е първи автор 

на 5 от шесте публикации. Публикациите са в списания от трети квартил. Несъмнен е 

приносът на дисертанта по отношение на проведените изследвания, дискусия и оформяне 

на получените резултати. Резултати от дисертационния труд са представени на три 

международни конференции и 11 национални форума. . 

Оценка на дисертационния труд 



Лидия Иванова представя подробен обзор на постиженията в двете направления, в 

които се развиват изследванията в дисертационния труд. Аналитичното, което е посветено 

на методите за анализ на растителни проби. Класическия вариант на разлагане на пробата 

и атомно спектрално определяне на елементите в получения разтвор. Разгледани са 

възможностите на широко прилаганите методи на атомноабсорбционната спектрометрия 

с трите варианта на атомизация – пламъкова, електротермична и чрез хидридно 

генериране и атомно емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма. Предложен 

е критичен анализ на предимставата и недостатъците на разглежданите методи. Като една 

подходяща алтернатива са разгледани възможностите за директен анализ на твърди проби 

без предварително разлагане. Дисертантът демонстрира сериозни познания и коментира 

съществените предимства на този вариант, но и недостатъците, свързани с изискванията 

за висока хомогенност на пробите, защото се анализират много малки колечества от 

пробата и проблемите, свързани с калибрирането – необхдимост от сертифицирани 

референтни материали с широк концентрационен диапазон на сертифицираните 

елементи. Подробно са разгледани възможностите на подход, базиран на предварително 

електротермично изпарение на елементите и следващото им атомно емисионно 

измерване. Критично са коментирани предимствата, свързани с отлъчване на елементите 

от матрицата с използване на подходящ модификатор и оптимизирана температурна 

програма и изискването за избор на сертифицирани рефернтни материали за калибриране, 

включително подходът с накапване на водни стандартни разтвори. Представения обзор 

показва много добро владеене на аналитичните методи и възможностите за информиран 

избор на най-подходящ метод както и възможностите за неговото оптимизиране и 

приложение. Не на последно място изборът в дисертационния труд се определя и от 

стремежът да се използва зелен метод с минимално натоварване на околната среда с 

вредни компоненти. Втората част на обзора е посветена на методите за сорбция, 

разгледани в пълнота – теоретични аспекти и модели за оценка на механизма на сорбция 

и варианти на сорбция и приложението им при обработка на змърсени води. Представен е 

подробен преглед на възможностите на биососрбцията – иновативен подход, който изцяло 

се вписва в принципите на зелената химия. Съществено постижение е когато като 

биосорбенти се използват отпадъчни продукти и по този начин се изпълняват 

изискванията за максимално използване на ресурсите. И в тази част на обзора, 

дисертантът демонстрира знания и разбиране на проблемите както от теоретична така и 

от приложна гледна точка. Статистически, представения обзор е базиран на впечатляващ 

брой литературни източници – 275, значителна част от които от последните 15 г. Логично 



направеният подробен преглед на постиженията в съвременните изследвания дава 

възможност да бъдат формулирани целите на дисертационния труд и задачите, които 

трябва да бъдат решени в изпълнение на тези цели. Избран е елементът мед, който е 

есенциален в определен концентрационен интервал и токсичен ако присъства във високи 

концентрационни нива. Елементът мед е силно токсичен във водна околна среда, като 

есенциалните нива са в много тесен диапазон от конценттрации. Като биосорбенти са 

подбрани осем широко разпространени и достъпни етерично-маслени растения, като за 

две от тях (маточина и лавандула) са изследвани и отпадъчни продукта след извличане на 

етеричните масла. 

Дисертационният труд е фокусиран в две направления:  

1. Аналитично охарактеризиране на използваните биосорбенти, включващо: 

разработване на аналитичен метод за мултиелементен анализ на растителните проби с 

използване на зелен аналитичен метод електротермично изпарение и измерване чрез 

индуктивно свързана плазма и съвременни инструментални методи за определяне на 

фазовия състав на биосирбентите (рентгено-дифракционен анализ), диференциално-

термичен анализ и термогравиметричен анализ за определяне на загубите при накаляване, 

инфрачервен анализ за детектиране на функционалните групи, които участват в 

свързването на металните йони, за определяне на текстурните характеристики на 

изследваните биоматериали е проведена нискотемпературна адсорбция на азот върху 

пробите, като са получени данни за специфичната повърхност на биосорбентите и в 

допълнение резултати за обем на порите и разпределението им по размер; 

 2. Охарактеризиране на процеса на биосорбция на елемента мед върху различните 

като тип растителни проби. Адсорбционния процес на медни йони върху биосорбентите е 

изследван в статичен режим като са използвани моделни разтвори на мед. След 

установяване на оптималните параметри и оценка на екстракционната ефективност са 

проведени експерименти в статичен режим с реална проба отпадъчна вода. 

Концентрацията на мед в ефлуатите и елуатите се определя чрез пламъкова ААS, ICP-OES 

и рентгенофлуоресцентна спектрометрия чрез рентгено флуоресцентен спектрометър с 

пълно вътрешно отражение.  За изясняване на механизма на сорбция са приложени 

съвременни инструментални методи: химията на повърхностите на адсорбентите, начина 

на свързване на медта и окислителното й състояние, са установени чрез XPS изследвания; 

повърхностната морфология и структура на биосорбентите преди и след адсорбцията на 

медни йони са наблюдавани на сканиращ електронен микроскоп. Елементния състав на 



сорбентите преди и след адсорбция на мед е определен чрез енергийно-дисперсионен 

рентгенов анализ, свързан със SEM. 

За изпълнение на първата аналитична цел са предложени решения за: 

- избор на подходящи аналитични линии за всеки елемент, които са с високо 

съотношение сигнал/шум и свободни от пречения;  

- предложен е подходящ газ-модификатор като алтернатива на широко 

използвания фреон, чиято употреба все повече се ограничава;  

- предложена е оптимизирана време-температурна програма за едновременното 

определяне на голям брой елементи в широк концентрационен обхват без матрични 

пречения;  

- предложен е подход за калибриране, като е доказано, че могат да се използват 

изпарени водни стандартни. По този начин се гарантира значително по широк 

калибрационен интервал за всички изследвани елементи.  

- разработената аналитична процедура е охарактеризирана по отношение на 

точност с използване на сертифицирани референтни материали и по отношение на 

възпроизводимос и граници на откриване.  

В резултат е разработен и приложен за охарактеризиране на изследваните сорбенти 

аналитичен метод за определяне на 28 есенциални, неесенциални и токсични елементи. 

Изследвани са параметрите за постигане на висока екстракционна ефективност на 

биосорбентите по отношение на медни йони. Изучено е влиянието на рН на средата, време 

на контакт, изходната концентрация на медните йони, влияние на температурата, 

влиянието на количеството биосорбент и са дефинирани оптималните стойности. 

Изследванията върху процеса на адсорбция са показали, че за четири биосорбента 

кинетичният модел за псевдо-втори порядък описва най-добре адсорбцията на медни йони 

в изследвания концентрационен интервал, от което следва достоверния извод, че 

хемисорбцията е скоростопределящ етап, посредством обмен или споделяне на електрони 

между биосорбента и адсорбата. 

Експериментите за влияние на температурата върху процеса на биосорбция 

позволяват да се направи важен за практическото приложение на сорбентите извод. 

Количеството адсорбирани медни йони на грам сорбент на практика не се влияе от 

температурата, следователно адсорбционния процес може да се провежда при стайна 

температура. 

На базата на систематични тестове е установено оптималното количество на 

биосорбента за постигане на количествена сорбция на медни йони. 



Механизмът на процесът на биосорбция е моделиран чрез различни изотерми и е 

показано, че механизмът на адсорбция не може да се отнесе еднозначно към един от 

използваните модели, защото е сложен и в повечето случаи смесен. Би могло да се 

предположи, че моделното уравнение на Лангмюир описва най-добре равновесните 

експериментални данни за повечето от изследваните растителни материали. За жълт 

канатрион и лавандула най-подходящ е моделът на Дубинин-Радушкевич. 

Тези изводи са потвърдени и от следващите изследвания по отношение на 

механизма на сорбция чрез EDX-SEM – показана е предимно повърхностна сорбция. 

Резултатите от IR спектроскопията също очертават доста сложна картина и най-общо 

показват, че за различните биосорбенти участие в процеса на задържане имат предимно 

фенолните и алкохолни OH групи, етерните и естерни групи и карбоксилатните групи, 

застъпени в различна степен в зависимост от типа на биосорбента. Тези изводи са 

потвърдени и от XPS анализи, които показват че, биосорбционният процес на медни (II) 

йони върху подбраните растителни материали е сложен и най-вероятно комбинация от 

повърхностно комплексообразуване, електростатично привличане и йонообмен. 

Потенциалното практическо приложение на процесът на биосорбция е изследвано 

с биосорбент от маточина и реална проба отпадъчна вода от медна мина. Доказана е 

екстракционната ефективност по отношение на медните йони. Оптимален елуент е 0.1 М 

разтвор на ЕДТА. Експериментите показват, че биосорбентът може да се използва 

ефективно поне 4 цикъла на сорбция/десорбция.   

Основни научни и научно-приложни приноси  

Докторантът е извършил значителна по обем експериментална работа и е проявил 

изключителна прецизност при интерперетацията на получените резултати. Прилагани са 

широк набор от инструментални  методи, получени са оргинални данни, заключенията са 

коректни и логични. Много добро впечатление прави разнообразието от прилагани 

методи, така че да се гарантира достоверността както на количествените резултати така и 

на заключенията по отношение на екстракционната ефективностна сорбентите и 

възможните потенциални приложения в практиката. Считам, че независимо от факта, че 

дисертантът ползва знанията на специалистите по използваните методи са положени 

усилия за собствена интерпретация на получените резултати. Дисертантът е посещавал 

курсове и полагал изпити, за да навлезе в същността и принципите на използваните 

инструментални методи. 

Считам за съществени изследванията върху възможността за използване на отпатъчни 

продукти след дестилация на етерични масла като биосорбент за пречистване на 



отпадъчни води. Вероятно ефективност ще бъде наблюдавана и към други токсични 

елементи.  

В дисертационния труд е разработена оригинална аналитична процедура за анализ 

на растителни проби без предварително разлагане, с която могат да бъдат определени 28 

елемента. В допълнение е доказано, че за калибриране могат да се изпозлват изпарени 

водни стандартни разтвори.  

Научните приноси могат да се характеризират като нови научни резултати с много 

добро практическо приложение и потенциална крайна реализация.  

Текстът на дисертацията е много добре организиран, със стегнато описание на 

научните проблеми и научно-приложните аспекти на използваните биосорбенти и на 

използваните експериментални методики. 

Авторефератът е направен съгласно изискванията и отразява правилно основните 

положения и научните приноси на дисертацията. 

Критични бележки Нямам принципни критични забележки към изследванията. Не 

приемам резултатите от клъстерния анализ и не приемам, че е доказана връзката между 

съдържанието на елементите в растението и почвата – няма достъчно данни в 

представените изследвания. Убедена съм, че автортите осмислят сложността на трансфера 

на химични елементи в системата почва/растение.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В заключение считам, че по актуалност обем и качество представения 

дисертационен труд и публикуваните научни съобщения напълно покриват изискванията 

на Закона за развитие на академичния състав в България и правилника за неговото 

приложение в ИОНХ БАН. В допълнение считам, без да познавам кандидат, че Лидия 

Иванова е изграден изследовател с високо професионално ниво на изследователска работа 

и резултати, които представляват определено научно постижение, което ми дава 

основание да дам положителна оценка и убедено да препоръчам на Научното жури да 

гласува положително за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ на 

Лидия Иванова по професионално направление 4.2. Химически науки, научна 

специалност „Аналитична химия“ 

 

София, 21.06.2022 г.                                                          Рецензент:  


