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I. РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ 
1. Gandova V, Lilova K, Malakova H, Huber B, Milcheva N, Ipser H, Vrestal 

J, Vassilev G. On the synthesis of Bi-based precursors for lead-free solders 

development. Journal of Mining and Metallurgy 2010; 46 (1) B; 11–23. IF(2010)=1.294, 

Q2 

Preliminary studies on the design of lead–free solders precursors by wet chemistry 

methods are presented. The main objective is to assess the impact of the way of 

hydroxide precipitates preparation on the metal elements content of the 

precipitates. Namely, ternary hydroxide mixtures of three systems: a. Cu(II), 

Bi(III), Sn(II); b. Cu(II), Bi(III), Sb(III); and c. Cu(II), Bi(III), Zn(II) were 

prepared, firstly, by single-element precipitation and, secondly, by co-

precipitation. Thereafter, all mixtures were reduced by using hydrogen gas. Both, 

the initial mixtures and the reduced samples were studied by X–ray diffraction, 

optical and scanning electron microscopes. The chemical compositions of the 

precipitates were determined experimentally and their dependence on the pH was 

verified. It was found that alloying occurred during the reduction procedure, but in 

some cases the reduction was not complete (i.e. oxide phases rest in the samples). 

This might be a huge obstacle to use such an approach for the preparation of lead-

free solders. Moreover, the materials obtained after reductions apparently are bulk 

alloys, thus, the preparation of small–sized metal particles would be a challenge. 

Another key feature to be addressed in future studies is the correlation between the 

chemical compositions of the parent solution and these of the corresponding 

precipitates. 

 

С помощта на класически методи (мокра химия) са направени предварителни 

проучвания за проектиране на прекурсори на безоловни припои. Основната 

цел е да се оцени влиянието от начина на получаване на хидроксидни утайки 
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върху съдържанието на метални елементи в утайките. Синтезирани са 

трикомпонентни хидроксидни смеси на три системи: a. Cu(II), Bi(III), Sn(II); 

б. Cu(II), Bi(III), Sb(III); и c. Cu(II), Bi(III), Zn(II). Първоначално са получени 

чрез едноелементно утаяване. Втората част от експеримента е съвместно 

утаяване на трикомпонентните системи. След това получените утайки се 

редуцират чрез използване на водороден газ. Както изходните смеси, така и 

редуцираните проби са изследвани чрез рентгенова дифракция, оптичен и 

сканиращ електронен микроскоп. Експериментално се определи химичният 

състав на утайките и е проверена зависимостта им от рН на средата. 

Установено е, че по време на редукционната процедура е настъпило 

сплавяване, но в някои случаи редукцията не е била пълна (т.е. оксидни фази 

остават в състава на пробите). Това може да бъде пречка за използването на 

такъв подход за приготвяне на безоловни припои. Освен това веществата, 

получени след редукция, очевидно са обемни сплави, така че приготвянето 

на малки метални частици би било предизвикателство. Друга ключова 

характеристика, която трябва да бъде разгледана в бъдещи проучвания, е 

корелацията между химичните състави на изходния разтвор и тези на 

съответните утайки. 

2. Vassilev G, Gandova V, Milcheva N, Wnuk G. Thermodynamic 

description of the system Ag-Sn-Zn. CALPHAD 2013 (43); 133–138. IF(2012)=1.433 Q1 

Experimental data about phase equillibria (e.g. phase boundaries location, 

invariant equilibria temperatures, etc.) and thermochemical quantities (i.e. 

thermodynamic activities, liquid phase enthalpies of formation) of the system Ag–

Sn–Zn have been considered simultaneously by using CALPHAD approach. 

Recently reassessed thermodynamic stability of the (fcc-Sn)-phase has been used. 

Optimized thermodynamic parameters allowing the calculation of the respective 

ternary phase diagram have been derived. Unlike a previous optimization the 

solubilities of the third constituents in the respective binary phases have been taken 

into account (i.e. Zn-solubility in Ag–Sn based intermetallic compounds and Sn-

solubility in Ag–Zn phases). Calculated isothermal sections and thermochemical 

values have been compared to corresponding experimental data in order to check 

up the agreement. 

 

Използвани са експериментални данни за фазовите равновесия (напр. 

местоположение на фазовите граници, инвариантни равновесни температури 

и др.) и термохимични величини (т.е. термодинамични активности, енталпии 

на образуване на течна фаза) за оптимизация на системата Ag–Sn–Zn по 

метода CALPHAD. Взети са предвид данни за преоценената термодинамична 

стабилност на (fcc-Sn)-фазата. Изведени са оптимизирани термодинамични 

параметри, позволяващи изчисляването на съответната трикомпонентна 

фазова диаграма. За разлика от предишна оптимизация, разтворимостта на 

третите съставки в съответните бинарни фази са взети под внимание (т.е. 

разтворимост на Zn в интерметални съединения на основа на Ag–Sn и 
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разтворимостта на Sn в Ag–Zn фази). Изчислените изотермични сечения и 

термохимични стойности са сравнени със съответните експериментални 

данни, с цел установяване на съответствие. 

3. Stefanova-Bahchevanska T, Milcheva N, Zaruba S, Andruch V, Delchev 

V, Simitchiev K, Gavazov K. A green cloud point extraction-chromogenic system for 

vanadium determination. Journal of Molecular Liquids 2017 248; 135-142. 

IF(2016)=3.648  Q1 

A cloud-point extraction-chromogenic system containing vanadium(V), 1-(2-

thiazolylazo)-2-naphthol (TAN), H2O2 and Triton X-100 was investigated. The 

optimum conditions for vanadium extraction and spectrophotometric 

determination were found to be: concentrations of TAN and H2O2 (5 × 10−5 and 

3.0 × 10−4 mol L−1 , respectively), mass fraction of Triton X-100 (3%), acidity (5 

× 10−3 mol L−1 H2SO4), incubation time (60 min for hot plate or 10 min for 

microwave oven) and wavelength (607 nm). The composition of the extracted 

species was determined (V: TAN: O2
2– = 1: 1: 2), and the geometries of four 

possible structures, which differ by the coordination mode of O2
2−, were optimized 

at the BLYP/cc-pVDZ level of theory. The UV–Vis spectra were calculated and 

compared with the experimental spectra. Species with two monodentate peroxide 

ligands are present in the extract, along with species containing one monodentate 

and one bidentate peroxide. The effect of foreign ions was studied, and the 

analytical characteristics of the developed procedure were determined. Spectral 

interference of copper(II) was observed; however, it can be corrected 

mathematically by measuring the absorbance at 580 and 610 nm. Iron(III) can be 

efficiently masked with HPO4
2−. The method was applied for analysis of various 

samples. Beer's law was obeyed up to 0.76 μg mL−1 of vanadium. The limits of 

detection (LOD) and determination (LOQ) and the molar absorptivity (ε607) were 

1.4 ng mL−1 , 4.8 ng mL−1 and 8.84 × 104 L mol−1 cm−1 , respectively. 

 

Изследвана е екстракция при температура на коагулация на цветна система, 

съдържаща ванадий(V), 1-(2-thiazolylazo)-2-naphthol (TAN), H2O2 и Triton X-

100. Постигнати са оптималните условия за екстракция на ванадий и 

спектрофотометричните условия за определяне: концентрацията на TAN и 

H2O2 (5 × 10−5 и 3,0 × 10−4 mol L−1 , съответно), масова част на Triton X-100 

(3%), киселинност (5 × 10−3 mol L−1 H2SO4), време на инкубация (нагряване 

на котлон за 60 min или 10 min – в микровълнова пещ) и дължина на вълната 

(607 nm). Определен е съставът на екстрахираните компоненти (V: TAN: O2
2– 

= 1: 1: 2), и са получени четири геометрии на възможни структури, които се 

различават по координационния модел на O2
2−, оптимизирани по метода 

BLYP/cc-pVDZ. Теоретично изчисленият UV–Vis спектър е сравнен с 

експериментално получения. В екстракта присъстват два вида монодентатни 

пероксидни лиганда, наред с един вид монодентатен и един бидентатен 

пероксид. Изследвано е влиянието на страничните йони и са определени 

аналитичните характеристики на разработения метод. Наблюдава се 
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спектрално пречене на мед(II); което може да бъде математически избегнато 

при измерване на адсорбция при 580 и 610 nm. Желязо(III) може да бъде 

маскирано успешно с HPO4
2−. Методът е приложен за анализ на различни 

проби. Законът на Беер е в сила до 0,76 μg mL−1 ванадий. Границите на 

откриване (LOD) и определяне (LOQ) и молната абсорбируемост (ε607) са 

съответно: 1,4 ng mL−1 , 4,8 ng mL−1 и 8,84 × 104 L mol−1 cm−1. 

4. Toncheva GK, Milcheva NP, Gavazov KB. Liquid-Liquid Extraction-

Chromogenic System for Vanadium(V) Based on 4-(2-thiazolylazo)orcinol (TAO) and 

Aliquat 336. Acta Chimica Slovenica 2018 65 (4); 847-852. IF(2018)=1.093 Q3 

The quaternary ammonium salt Aliquat 336 (A336; R4N+Cl−) and the azo dye 4-

(2-thiazolylazo)orcinol (ТАО) were examined as constituents of a water-

isobutanol extraction-chromogenic system for vanadium(V). Under the optimum 

conditions (cTAO = 1.6 × 10–3 mol dm–3, cA336 = 1.3 × 10–2 mol dm–3 анд pH 5.0), 

vanadium(V) is extracted as a ternary complex which can be represented by the 

formula (R4N+)[VO2(TAO2−)]. The key extraction-spectrophotometric 

characteristics were determined. The interfering effect of foreign ions was studied 

as well. The wavelength of maximum absorption (λmax), molar absorptivity 

(εmax), constant of extraction (Kex) and fraction extracted € were found to be λ = 

547 nm, ε = 3.1 × 104 dm3 mol–1 cm–1, Log Kex = 2.8 and E = 90.2%, respectively. 

Beer’s law was obeyed in the range of 0.084–2.0 µg cm–3 and the limit of detection 

was 25 µg cm–3 of vanadium(V). 

 

Кватернерната амониева сол Aliquat 336 (A336; R4N+Cl−) и азо багрилото 4-

(2-тиазолилазо)орцинол (ТАО) са изследвани като съставки на водно-

изобутанолна екстракционно-хромогенна система за ванадий(V). При 

оптимални условия (cTAO = 1,6×10–3 mol dm–3, cA336 = 1,3×10–2 mol dm–3 и pH 

5,0), ванадий(V) се екстрахира като троен комплекс, който може да бъде 

представен с формулата (R4N+)[VO2(TAO2−)]. Определени са основните 

екстракционно-спектрофотометрични характеристики. Изследван е и 

пречещият ефект на странични йони. Установени са стойностите на 

абсорбционния максимум (λmax), коефициента на молна абсорбируемост 

(εmax), константа на екстракция (Kex) и степента на екстракция (E): λ =547 nm, 

ε = 3,1×104 dm3 mol–1 cm–1, Log Kex = 2,8 и E = 90,2%. Законът на Беер се 

спазва в интервала 0,084–2,0 μg cm–3, а границата на откриване е 25 ng cm–3 

V(V). 

5. Miettinen J, Visuri V-V, Fabritius T, Milcheva N, Vassilev G. 

Thermodynamic description of ternary Fe-B-X systems. Part 4: Fe-B-V. Archives of 

Metallurgy and Materials 2019 64 (2); 451-456. IF(2019)=0.586 Q3 

Thermodynamic descriptions of the ternary Fe–B–V system and its binary sub-

system B–V, are developed using experimental thermodynamic and phase 

equilibrium data from the literature. The thermodynamic parameters of the other 

binaries, Fe–V and Fe–B, are taken from earlier assessments slightly modifying 
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the Fe-V description. The work is in the context of a new Fe–B–X (X = Cr, Ni, 

Mn, V, Si, Ti, C) database. The solution phases are described using substitutional 

solution model. The borides are treated as stoichiometric or semistoichiometric 

phases and described with two-sublattice models. 

 

Направено е термодинамична оптимизация на тернерна система Fe–B–V и на 

нейната бинарна подсистема B–V с помощта на литературни 

експериментални данни за термодинамични и фазови равновесия. 

Термодинамичните параметри на другите бинарни системи, Fe–V и Fe–B, са 

взети от по-ранни оценки, с леки изменения при описването на Fe-V. 

Работата е в рамките на нова база данни Fe–B–X (X = Cr, Ni, Mn, V, Si, Ti, 

C). Фазите на разтвора са описани с помощта на модела на разтвор на 

заместване. Боридите се приемат за стехиометрични или 

полустехиометрични фази и се описват с модели с две подрешетки. 

6. Gavazov K, Delchev V, Milcheva N, Toncheva G. Complex formation in 

a liquid-liquid extraction-chromogenic system for vanadium(IV). Open Chemistry 2019 

17 (1); 599-608. IF(2019)=1.21  Q3 

The azo dye 4-(2-thiazolylazo)orcinol (TAO) and the cationic ion-pair reagent 

2,3,5-triphenyl-2Htetrazolium chloride (TTC) were examined as constituents of a 

water-chloroform extraction-chromogenic system for vanadium(IV). The effects 

of TAO concentration, TTC concentration, pH and extraction time were examined. 

Under the optimum conditions the extracted complex has a composition of 1:2:1 

(V:TAO:TTC). The absorption maximum, molar absorptivity and constant of 

extraction were determined to be λmax=544 nm, ε544=1.75×104 dm3 mol–1 cm–1 and 

Log Kex=4.1. The ground state equilibrium geometries of the possible monoanionic 

VIV-TAO 1:2 species were optimized by the HF method using 3-21G* basis 

functions. Their theoretical time dependent electronic spectra were simulated and 

compared with the experimental spectrum. The best fit was obtained for the 

structure in which one of the TAO ligands is tridentate, but the other is 

monodentate (bound to VIV through the oxygen which is in the ortho-position to 

the azo group) and forms a hydrogen bond N–H...O=V through its protonated 

heterocyclic nitrogen. Based on this unusual structure, which can explain some 

peculiarities of the complex formation between VIV and commonly used azo dyes, 

the ground state equilibrium geometry of the whole ternary 1:2:1 complex was 

computed at the HF and BLYP levels. 

 

Азо багрилото 4-(2-thiazolylazo)orcinol (TAO) и катионната йонна двойка 

реагент 2,3,5-triphenyl-2Htetrazolium chloride (TTC) са изследвани като 

съставки на водно-хлороформна екстракционно-хромогенна система за 

ванадий(IV). Изследвани са ефектите от концентрацията на TAO, 

концентрацията на TTC, pH и времето на екстракция. При оптимални 

условия екстрахираният комплекс има състав 1:2:1 (V:TAO:TTC). 

Максимумът на абсорбция, молната абсорбируеност и константата на 
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екстракция бяха определени съответно: като λmax=544 nm, ε544=1,75×104 dm3 

mol–1 cm–1 и Log Kex=4,1. Равновесните геометрии на основното състояние на 

възможните моноанионни видове VIV-TAO 1:2 са оптимизирани чрез HF 

метода с използване на базисни функции 3-21G*. Техните теоретични 

зависимости от времето електронни спектри са симулирани и сравнени с 

експерименталния спектър. Най-добро съответствие е получено за 

структурата, в която единият от TAO лигандите е тридентатен, а другият е 

монодентатен (свързан с VIV чрез кислорода, който е в орто позиция спрямо 

азогрупата) и образува водородна връзка N–H ...O=V чрез неговия 

протониран хетероцикличен азот. Въз основа на тази необичайна структура, 

която може да обясни някои особености на образуването на комплекс между 

VIV и често използваните азо багрила, геометрията на равновесието на 

основното състояние на целия троичен 1:2:1 комплекс е изчислена на нивата 

на HF и BLYP. 

7. Miettinen J, Visuri V-V, Fabritius T, Milcheva N, Vassilev G. 

Thermodynamic description of ternary Fe–B–X systems. Part 5: Fe–B–Si. Archives of 

Metallurgy and Materials 2019 64 (4); 1239-1248. IF(2019)=0.586 Q3 

Thermodynamic descriptions of the ternary Fe–B–Si system and its binary sub-

system, B-Si, are developed in the context of a new Fe–B–X (X = Cr, Ni, Mn, V, 

Si, Ti, C) database. The thermodynamic parameters of the other binary sub-

systems, Fe–Si and Fe–B, are taken from earlier assessments. Experimental 

thermodynamic and phase equilibrium data available in the literature has been used 

for the optimization of the thermodynamic parameters of the Fe-B-Si and B-Si 

systems. The solution phases are described using substitutional solution model and 

the compounds (silicides and borides) are treated as stoichiometric phases. The 

calculated and experimental thermodynamic and phase equilibrium data were 

found to be in good agreement. 

 

Постигнато е термодинамично описание на тернерната Fe–B–Si система и на 

нейната бинарна подсистема B–Si в рамките на изграждане на нова база 

данни Fe–B–X (X = Cr, Ni, Mn, V, Si, Ti, C). Термодинамичните параметри 

на другите две бинарни подсистеми са взети от предходни оценки. За 

оптимизирането на термодинамичните параметри на системите Fe–B–Si и B–

Si са използвани експериментални данни за термодинамично и фазово 

равновесие, налични в литературата. Фазовите разтвори са описани с 

помощта на модел на разтвор на заместване, а съединенията (силициди и 

бориди) са възприети като стехиометрични фази. Установено е, че 

теоретично изчислените и експериментални данни за термодинамично и 

фазово равновесие са в добро съответствие. 

8. Miettinen J, Visuri V-V, Fabritius T, Milcheva N, Vassilev G. 

Thermodynamic description of ternary Fe–B–X systems. Part 6: Fe–B–Ti. Archives of 

Metallurgy and Materials 2019 64 (4); 1249-1255. IF(2019)=0.586 Q3 
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Thermodynamic optimizations of the ternary Fe-B-Ti system and its binary sub-

system, B-Ti are presented. The thermodynamic descriptions of the other binaries, 

Fe-Ti and Fe-B, are taken from the earlier studies slightly modifying the Fe-Ti 

system assessment. The adjustable parameters of the Fe-B-Ti and B-Ti systems are 

optimized in this study using the experimental thermodynamic and the phase 

equilibrium data from the literature. The solution phases of the system are 

described using the substitutional solution model and the compounds (including 

borides) are treated as stoichiometric phases. The results show a good correlation 

between the calculated and measured thermodynamic and phase equilibrium data. 

 

Представени са термодинамични оптимизации на тройната Fe–B–Ti система 

и нейната бинарна подсистема B–Ti. Термодинамичните описания на 

другите бинарни системи, Fe–Ti и Fe–B, са взети от по-ранните проучвания, 

леко модифицирани при оценката на Fe-Ti система. Променливите 

параметри на системите Fe–B–Ti и B–Ti са оптимизирани в това изследване, 

като се използват експериментални термодинамични данни и данни за 

фазовото равновесие от литературата. Фазите на разтвора на системата са 

описани с помощта на модела на заместващия разтвор и съединенията 

(включително боридите) се третират като стехиометрични фази. Резултатите 

показват добра корелация между теоретично изчислените и 

експериментално получените данни за термодинамично и фазово 

равновесие. 

9. Milcheva N, Hristov D, Gavazov K. Extraction-chromogenic systems for 

vanadium(V) based on azo dyes and xylometazoline hydrochloride. Acta Chimica 

Slovenica 2019 66 (4); 987-994. IF(2019)=1.263 Q3 

Liquid-liquid extraction-chromogenic systems for vanadium(V) based on 

xylometazoline hydrochloride (XMZ) and azo derivatives of resorcinol (ADRs) 

were studied. The following ADRs were used: 4-(2-thiazolylazo)resorcinol 

(TAR), 5-methyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol (MTAR), and 6-hexyl-4-(2-

thiazolylazo)resorcinol (HTAR). Concentration of the reagents, pH of the aqueous 

medium and shaking time were subjects of optimization experiments. The 

chloroform-extracted ternary complexes were of composition 1:1:1. The molar 

absorptivity coefficients (ελ), absorption maxima (λ), constants of extraction (Log 

K), and fractions extracted (E%) were found to be ε553 = 2,50 × 104 dm3 mol–1 cm–

1, Log K = 3,5, and E = 96% (ADR = TAR); ε550 = 1,88 × 104 dm3 mol–1 cm–1, Log 

K = 3,4, and E = 98% (ADR = MTAR); and ε554 = 2,62 × 104 dm3 mol–1 cm–1, Log 

K = 5,0, and E = 99,5% (ADR = HTAR). The Sandell’s sensitivities and Beer’s 

law limits were determined as well. 

 

Изследвани са течно-течни екстракционно-хромогенни системи за 

ванадий(V) на базата на ксилометазолинов хидрохлорид (XMZ) и 

азопроизводни на резорцинола (ADR). Използвани са следните 

азопроизводни на резорцинола: 4-(2-thiazolylazo)resorcinol (TAR), 5-methyl-

https://www.scopus.com/sourceid/22658?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/22658?origin=recordpage
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4-(2-thiazolylazo)resorcinol (MTAR), и 6-hexyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol 

(HTAR). Обект на експерименталната оптимизация са концентрацията на 

реагентите, рН на водната среда и времето на екстракция. Екстрахираните с 

хлороформ трикомпонентни комплекси имат състав 1:1:1. Установени са 

коефициентите на молна абсорбируемост (ελ), максимумите на абсорбция (λ), 

константите на екстракция (Log K) и степените на екстракция (E%), които са 

както следва ε553 = 2,50 × 104 dm3 mol–1 cm–1, Log K = 3,5, и E = 96% (ADR = 

TAR); ε550 = 1,88 × 104 dm3 mol–1 cm–1, Log K = 3,4, и E = 98% (ADR = MTAR); 

and ε554 = 2,62 × 104 dm3 mol–1 cm–1, Log K = 5,0, и E = 99,5% (ADR = HTAR). 

Определени са също така чувствителността по Sandell и границите на 

спазване на закона на Беер. 

10. Genç F, Milcheva N, Hristov D, Gavazov K. A simple cloud point 

extraction-spectrophotometric method for total vanadium determination using 4-(2-

thiazolylazo)resorcinol and H2O2. Chemical Papers 2020 74 (6); 1891–1901. 

IF(2020)=1.680 Q2 

A cloud point extraction-chromogenic system for vanadium determination 

containing 4-(2-thiazolylazo)resorcinol (TAR), H2O2, H2SO4, and Triton X-100 

was investigated. Optimal conditions for the formation and extraction of a 1:2:1 

(VV:O2
2−:TAR) ternary complex with an absorption maximum at 569 nm were 

found: concentration of TAR (4 × 10−5 mol dm−3), concentration of H2O2 (1.2 × 

10−4 mol dm−3), pH (ca 2), mass fraction of the surfactant (3.6%), and incubation 

time (40 min). The molar absorptivity (ε569), Sandell’s sensitivity (SS), limit of 

detection (LOD) and linear working range (LWR) were 7.4×104  dm3 mol−1 cm−1, 

0.69 ng cm−2, 1.7 ng cm−3 and 6–510 ng cm−3, respectively. The efect of foreign 

ions was studied. The developed procedure was applied for the spectrophotometric 

determination of the total vanadium content in spent silica-supported catalysts and 

a vanadium-containing dietary supplement. 

 

Изследвана е екстракционно-хромогенна система за определяне на ванадий, 

съдържаща 4-(2-thiazolylazo)resorcinol (TAR), H2O2, H2SO4, и Triton X-100. 

Установени са оптимални условия за образуване и екстракция на 1:2:1 

(VV:O2
2−:TAR) тернерен комплекс с абсорбционен максимум при 569 nm, 

както следва концентрация на TAR (4 × 10−5 mol dm−3), концентрация на H2O2 

(1,2 × 10−4 mol dm−3), pH (ca 2), масовата част на ПАВ (3,6%), и времето на 

инкубация (40 min). Молната абсорбируемост (ε569), чувствителността по 

Sandell, границата на откриване (LOD) и линейният работен обхват (LWR) 

са съответно: 7,4×104  dm3 mol−1 cm−1, 0,69 ng cm−2, 1,7 ng cm−3 и 6–

510 ng cm−3. Изследвано е влиянието на страничните йони. Разработената 

процедура е приложена за спектрофотометрично определяне на общото 

съдържание на ванадий в отработени катализатори, поддържани от силициев 

диоксид и хранителна добавка, съдържаща ванадий. 
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11. Toncheva GK, Hristov DG, Milcheva NP, Gavazov KB. Extraction-

chromogenic system for nickel(II) based on 5-methyl-4-(2-thiazolylazo) resorcinol and Aliquat 

336. Acta Chimica Slovenica 2020 67; 151–158. IF(2020)=1.735 Q3 

A water−isobutanol extraction-chromogenic system for NiII, based on the azo dye 5-

methyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol (MTAR; H2L) and the ionic liquid Aliquat 336 

(A336), was studied. Under the optimal conditions (cMTAR = 2.0 × 10–4 mol dm–3, cA336 = 

5.6 × 10–3 mol dm–3, pH 8.5 and extraction time t = 1 min), NiII is extracted as a ternary 

complex which can be represented by the formula (A336+)2[Ni(L2−)2]. In the absence of 

A336, or in a slightly acidic medium, a binary complex, [Ni(HL−)2], with an absorption 

maximum at λ = 548 nm and a shoulder at 590 nm is formed. The following extraction-

spectrophotometric characteristics were determined at the above-mentioned optimal 

conditions: λmax (545 nm), molar absorptivity (5.0 × 104 dm3 mol–1 cm–1), Sandell’s 

sensitivity (1.2 × 10–3 μg cm–2), Beer’s law limits (0.05–3.1 µg cm–3), constant of 

extraction (Log K = 6.1) and fraction extracted (99.2%). The effect of foreign ions was 

studied; the most serious interferences were caused by CoII, CuII and CrIII. 

 

Изследвана е водно-изобутанолна екстракционно-хромогенна система за NiII, 

базирана на азобагрилото 5-метил-4-(2-тиазолилазо)резорцинол (MTAR; H2L) и 

йонната течност Aliquat 336 (A336). При оптимални условия (cMTAR = 2,0×10–4 mol 

dm–3, cA336 = 5,6×10–3 mol dm–3, pH 8,5 и време на екстракция t = 1 min), NiII се 

екстрахира под формата на троен комплекс, който може да бъде представен с 

формулата (A336+)2[Ni(L2−)2]. При отсъствие на A336 или в слабо кисела среда се 

образува комплекс [Ni(HL−)2] с абсорбционен максимум λ = 548 nm и рамо при 590 

nm. Определени са следните екстракционно-спектрофотометрични характеристики 

при гореспоменатите оптимални условия: λmax (545 nm), коефициент на молна 

абсорбируемост (5,0×104 dm3 mol–1 cm–1), чувствителност на Sandell (1,2×10–3 μg 

cm–2), граници на спазване на закона на Беер (0,05–3,1 μg cm–3), константа на 

екстракция (log K = 6,1) и етепен на екстракция (99,2%). Изследвано е влиянието 

на странични йони; най-голямо е пречещото действие на CoII, CuII и CrIII. 

12. Racheva PV, Milcheva N, Saravanska AD, Gavazov KB. Extraction of 

Gallium(III) with a New Azo Dye in The Presence or Absence of Xylometazoline Hydrochloride. 

Croatica Chemica Acta 2020 93(3); 159-165. IF(2020)=0.887 Q3 

Complex formation between Ga(III) and 6-hexyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol (HTAR, 

H2L) was studied in a water-chloroform medium, in the presence or absence of 

xylometazoline hydrochloride (XMH). Optimum conditions for the extraction of 

Ga(III)were found. In the presence of XMH, the extracted ion-associate has the formula 

(XMH+)[GaIIIL2], where HTAR is in its deprotonated form L2–. Some key 

extractionspectrophotometric characteristics were determined: absorption maximum (521 

nm), apparent molar absorptivity (5.8 × 104 dm3 mol–1 cm–1), limit of detection (18 ng 

cm–3), limit of quantitation (60 ng cm–3), extraction constant (LogK = 4.44), distribution 

ratio (LogD = 2.2) and fraction extracted (99.3 %). In the absence of XMH, the extracted 

chelate contains one deprotonated and one monoprotonated HTAR: [GaIII(HL–)(L2–)]. It 

has an absorption maximum at 523 nm and a shoulder at 580–590 nm. The pKa of HTAR 

(H2L ⇄ H+ + HL– equilibrium) was calculated (5.4) and the effect of foreign ions was 

studied. 
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Комплексообразуването между Ga(III) и 6-хексил-4-(2-тиазолилазо)-резорцинол 

(HTAR, H2L) е изследвано във водно-хлороформна среда, в присъствие или 

отсъствие на ксилометазолинов хидрохлорид (XMH). Намерени са оптималните 

условия за екстракция на Ga(III). В присъствие на XMH, екстрахираният йонен 

асоциат се представя с формулата (XMH+)[GaIIIL2], където HTAR е в депротонирана 

форма L2–. Определени са следните екстракционно-спектрофотометрични 

характеристики: абсорбционен максимум (521 nm), привиден коефициент на молна 

абсорбируемост (5,8×104 dm3 mol–1 cm–1), граница на откриване (18 ng cm–3), 

граница на количествено определяне (60 ng cm–3), екстракционна константа (logK 

= 4,44), отношение на разпределение (LogD = 2,2) и степен на екстракция (99,3 %). 

В отсъствие на XMH, екстрахираният хелат съдържа един депротониран и един 

монопротониран HTAR: [GaIII(HL–)(L2–)]. Той се характеризира с абсорбционен 

максимум при 523 nm и рамо при 580–590 nm. Намерена е стойността на рKа на 

HTAR (за равновесието H2L ⇄ H+ + HL–) (рКа = 5,4). Изследвано е влиянието на 

странични йони. 

13. Racheva PV, Milcheva NP, Genc F, Gavazov KB. A centrifuge-less cloud point 

extraction-spectrophotometric determination of copper(II) using 6-hexyl-4-(2-

thiazolylazo)resorcinol. Spectrochimica Acta – Part A: Molecular and Biomolecular 

Spectroscopy 2021 262, art. no. 120106. DOI: 10.1016/j.saa.2021.120106, IF(2020)=4.098 Q2 

A simple, cheap, and environmentally friendly centrifuge-less cloud point extraction 

procedure was developed for the preconcentration of traces of Cu(II) before its 

spectrophotometric determination. It is based on a complexation reaction with the 

hydrophobic azo reagent 6-hexyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol (HTAR), in which a 

complex with a stoichiometric ratio of 1:1 and an absorption maximum at 535 nm is 

formed. The experimental conditions for Cu(II) determination were found: HTAR 

concentration (8 ×10–6 mol mL–1 ), mass fraction of the surfactant Triton X-114 (2.2%), 

pH (5.9, ammonium acetate buffer), and incubation time (10 min at 60 °C). The linear 

range, limit of detection, molar absorption coefficient and preconcentration factor were 

calculated to be 4.5–254 ng mL–1 , 1.34 ng mL–1 , 2.54 × 105 L mol–1 cm–1 , and 10, 

respectively. The effect of foreign ions was studied, and the proposed procedure was 

applied to the analysis of water samples and a saline solution for intravenous infusion. 

 

Разработен е достъпен, икономически изгоден и екологично чист метод за 

екстракция при температурата на коагулация, в отсъствие на центрофуга, за 

преконцентриране на следи от Cu(II) преди спектрофотометричното му 

определяне. Методът се основава на реакция на комплексообразуване с 

хидрофобния азореагент 6-hexyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol (HTAR), при който се 

образува комплекс със стехиометрично съотношение 1:1 и абсорбционен максимум 

при 535 nm. Определени са оптималните експериментални условия за детекция на 

Cu(II): концетрация на HTAR (8 ×10–6 mol mL–1 ), масова част на ПАВ Triton X-114 

(2,2%), pH (5.9, амониево-ацетатен буфер), и времето на инкубация (10 min при 60 

°C). Линейният обхват, границата на откриване, коефициентът на молната 

абсорбируемост и факторът на преконцентриране са определени и са съответно: 

4,5–254 ng mL–1, 1,34 ng mL–1, 2,54 × 105 L mol–1 cm–1 и 10. Изследвано е влиянието 

на странични йони и разработеният метод е приложен за анализ на проби вода и 

физиологичен разтвор за интравенозно приложение. 
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14. Kiradzhiyska D, Vassilev G, Mancheva R, Yaneva S, Milcheva N. High-

temperature surface oxide growth kinetics of al–si–zr bulk alloys and ribbons 2021 Metals, 11 

(12); art. no. 1893. DOI: 10.3390/met11121893, IF(2020)=2.351 Q1 

A typical modification technique of the functional properties of Al–Si based alloys is the 

addition of some third element in trace level. In the present work, ternary Al–Si–Zr bulk 

and ribbon alloys have been prepared. The kinetics of high-temperature surface oxidation 

has been studied by thermogravimetric method. It was found that at the start of the 

experiment the chemical reaction velocity is rate-controlling while for longer times the 

(oxygen) diffusion is the rate-controlling process. Activation energy of the two stages of 

oxidation has been obtained. Additional studies such as thermochemical analysis, optical 

and electron microscopy, and microhardness tests have been done. 

 

Типичен метод за модифициране функционалните свойства на сплавите на базата 

на Al–Si е добавянето на трети елемент в следиови концентрации. В настоящата 

работа са получени трикомпонентни Al–Si–Zr обемни и лентови проби. Чрез 

термогравиметричен метод е изследвана кинетиката на високотемпературно 

повърхностно окисление. Установено е, че в началото на експеримента скоростта 

на химичената реакция е скоростоопределяща, докато за по-дълги времена 

дифузията (на кислород) е процесът, който е скоростоопределящ. Изчислена е 

активиращата енергия на двата етапа на окисление. Извършени са допълнителни 

изследвания като термохимичен анализ, оптична и електронна микроскопия и 

тестове за микротвърдостта на обемните сплави и лентите. 

15. Milcheva NP, Genç F, Racheva PV, Delchev VB, Andruch V, Gavazov KB. An 

environmentally friendly cloud point extraction–spectrophotometric determination of trace 

vanadium using a novel reagent. Journal of Molecular Liquids 2021 334; art. no. 116086. DOI: 

10.1016/j.molliq.2021.116086, IF(2020)=6.165 Q1 

A simple, low-cost, and green cloud point extraction (CPE) procedure was developed for 

the preconcentration of traces of vanadium as a preliminary step for its 

spectrophotometric determination. Vanadium(V) was complexed with H2O2 and a novel 

commercially available reagent, 6-hexyl-4-(2-thiazo lylazo)-resorcinol (HTAR), which 

was preliminary investigated by both theoretical (B3LYP/6-311++G**) and experimental 

approaches. The ternary complex was then extracted into a small volume of a surfactant-

rich phase (Triton X-100). The experimental conditions for total vanadium determination, 

optimized by the one-factor-at-a-time method, were found: H2O2 concentration (1.8 × 10–

4 mol L–1 ), HTAR concentration (6.4 × 10–5 mol L–1 ), acidity (7 × 10–3 mol L–1 H2SO4), 

mass fraction of the surfactant (2%), incubation time (25 min) and wavelength (582 nm). 

The linear range, limit of detection, molar absorption coefficient and enrichment factor 

were calculated to be 2.6–510 ng mL–1, 0.8 ng mL–1 , 1.66 × 105 L mol–1 cm–1 , and 10.4, 

respectively. The composition of the extracted complex was V: HTAR:O2–
2 = 1:1:2, 

which corresponds to a formula [VV (HL)(O2)2], where HL– is the monoprotonated 

HTAR. The effect of foreign ions was studied, and the accuracy of the proposed 

procedure was verified by an analysis of an environmental matrix reference material (TM-

15.3; Canadian fortified lake water containing 14.2 ng mL–1 of vanadium) and spent 

silica-supported catalysts. The ‘‘greenness” of the developed method was evaluated using 

the Green Analytical Procedure Index (GAPI). 
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Разработен е достъпен и икономически изгоден метод за екстракция при 

температура на коагулация (CPE) при преконцентриране на следови концентрации 

от ванадий, като предварителна подготовка за неговото спектрофотометрично 

определяне. Ванадий(V) образува комплекс с H2O2 и нов търговски достъпен 

реагент, 6-hexyl-4-(2-thiazo lylazo)-resorcinol (HTAR), който е предварително 

изследван, както по теоретични (B3LYP/6-311++G* *), така и чрез 

експериментални подходи. Полученият троен комплекс се екстрахира в малък обем 

от фаза, богата на повърхностноактивно вещество (Triton X-100). Установени са 

експерименталните условия за количествено определяне на ванадий, като всяко 

оптимизирано условие е установено независимо от другите: концентрация на H2O2 

(1,8 × 10–4 mol L–1 ), концетрация на HTAR (6,4 × 10–5 mol L–1 ), киселинност (7 × 

10–3 mol L–1 H2SO4), масова част на ПАВ (2%), време на инкубация (25 min) и 

дължина на вълната (582 nm). Линейният диапазон, границата на откриване, 

коефициентът на молна абсорбируемост и факторът на преконцентриране са 

определени съответно: 2,6–510 ng mL–1, 0.8 ng mL–1, 1,66 × 105 L mol–1 cm–1 и 10,4. 

Съставът на екстрахирания комплекс е V: HTAR:O2–
2 = 1:1:2, който съответства на 

формулата [VV (HL)(O2)2], където HL– е монопротониран HTAR. Изследван е 

ефектът на страничните йони и точността на предложената процедура е потвърдена 

чрез анализ на референтен материал (TM-15.3; канадска езерна вода, съдържаща 

14,2 ng mL–1 ванадий) и отработени катализатори. Разработеният метод е оценен с 

помощта на Индекса на зелените аналитични процедури (GAPI). 

16. Saravanska AD, Racheva PV, Divarova VV, Toncheva GK, Milcheva NP, 

Delchev VB, Gavazov KB. Extraction-Spectrophotometric and Theoretical Studies on 

a Ternary Complex Obtained from Vanadium(V) and 4-Nitrocatechol. Russian Journal 

of Inorganic Chemistry 2021 66 (12); 1880–1886. IF(2020)=1.312  Q3 

Complex formation and liquid-liquid extraction were examined in a system containing 

vanadium(V), 4-nitrocatechol (4NC), xylometazoline hydrochloride (XMH), water, and 

chloroform. Using a combination of experiment and calculations at the B3LYP/6-311G 

level of theory, it has been shown that vanadium(V) retains its initial oxidation state 

when the 4NC concentration is low. The extracted vanadium(V) ion-association 

complex has a composition of 1 : 2 : 1 (V : 4NC : XMH) and consists of a colorless 

xylometazolinium cation (XMH+) and a yellow anionic chelate, which can be 

represented by the formula [VVO(4NC2–)2]
–. With a large excess of 4NC, spectral 

changes occur, indicating that vanadium(V) is reduced to vanadium(IV). Under optimal 

conditions (pH 5, extraction time t = 3 min, and c4NC = cXMH = 6.5 × 10–4 mol dm–3), the 

spectrum of the extracted species is characterized by a main absorption maximum at 

399–400 nm and an additional low-intensity band at 640–710 nm. The distribution ratio, 

fraction extracted, molar absorptivity coefficient, and linear range were determined for 

these optimal conditions. 

 

Изследвани са комплексообразуването и течно-течната екстракция в система, 

съдържаща ванадий(V), 4-нитрокатехол (4NC), ксилометазолинов хидрохлорид 

(XMH), вода и хлороформ. Чрез комбинирано използване на експеримент и 

теоретични изчисления (ниво B3LYP/6-311G) е показано, че ванадий(V) запазва 

първоначалната си степен на окисление, при ниска концентрация на 4NC. 
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Извлеченият йонно-асоцииран комплекс на ванадий(V) е със състав 1:2:1 

(V:4NC:XMH) и се състои от безцветен катион (XMH+) и жълт анионен хелат, 

който може да се представи с формулата [VVO(4NC2–)2]
–. При голям излишък на 

4NC настъпват спектрални промени, показващи, че ванадий(V) се редуцира до 

ванадий(IV). При оптимални условия (pH 5, време на екстракция t = 3 минути и 

c4NC = cXMH = 6,5×10–4 mol dm–3), спектърът на органичния екстракт се 

характеризира с основен абсорбционен максимум при 399–400 nm и 

допълнителна ивица с нисък интензитет при 640–710 nm. Коефициентът на 

разпределение, степента на екстракция, коефициентът на молна абсорбируемост 

и линейният интервал са определени при споменатите оптимални условия. 

17. Kiradzhiyska D, Milcheva N, Mancheva R, Batsalova T, Dzhambazov B, 

Zahariev N. Preparation and Preliminary Evaluation of Silver-Modified Anodic Alumina for 

Biomedical Applications. Metals 2022 12 1; art. no. 51. DOI 10.3390/met12010051, 

IF(2020)=2.351 Q1 

The present study reports a specific method for preparation of silver-modified 

anodic alumina substrates intended for biomaterial applications. Al2O3 coatings 

were obtained by anodization of technically pure aluminum alloy in sulfuric acid 

electrolyte. Silver deposition into the pores of the anodic structures was carried out 

employing in situ thermal reduction for different time periods. The obtained 

coatings were characterized using scanning electron microscopy (SEM), 

potentiodynamic scanning after 168 h in 3.5% NaCl solution and bioassays with 

human fibroblast and NIH/3T3 cell lines. The modified alumina substrates 

demonstrated better biocompatibility compared to the control anodic Al2O3 pads 

indicated by increased percent cell survival following in vitro culture with human 

and mouse fibroblasts. The Ag-deposition time did not affect considerably the 

biocompatibility of the investigated anodic layers. SEM analyses indicated that 

mouse NIH/3T3 cells and human fibroblasts adhere to the silver-coated alumina 

substrates retaining normal morphology and ability to form cell monolayer. 

Therefore, the present studies demonstrate that silver coating of anodic alumina 

substrates improves their biocompatibility and their eventual biomedical 

application. 

Настоящото изследване представя специфичен метод за приготвяне на 

модифицирани със сребро анодирани алуминиеви субстрати, предназначени 

за приложения като биоматериали. Покритията от Al2O3 са получени чрез 

анодиране на технически чиста алуминиева сплав в електролит на сярна 

киселина. Отлагането на сребро в порите на анодните структури се извършва 

чрез използване на термична редукция in situ за различни периоди от време. 

Получените покрития се характеризират с помощта на сканираща 

електронна микроскопия (SEM), потенциодинамично сканиране след 168 

часа в 3,5% разтвор на NaCl и биоанализ с човешки фибробласти и NIH/3T3 

клетъчни линии. Модифицираните алуминиеви субстрати демонстрират по-

добра биосъвместимост в сравнение с контролните анодни Al2O3 подложки, 

доказано с повишен процент преживяемост на клетките след in vitro култура 
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с човешки и миши фибробласти. Времето за отлагане на Ag не оказва 

значително влияние върху биосъвместимостта на изследваните анодни 

филми. SEM анализите показват, че миши NIH/3T3 клетки и човешки 

фибробласти се прилепват към покрити със сребро алуминиев оксид, 

запазвайки нормална морфология и способност да образуват клетъчен 

монослой. Ето защо, настоящите проучвания показват, че сребърното 

покритие на анодни алуминиеви субстрати подобрява тяхната 

биосъвместимост и спомага за тяхното евентуално биомедицинско 

приложение. 

18. Divarova VV, Saravanska A, Toncheva G, Milcheva N, Delchev VB, 

Gavazov K. Spectrophotometric determination of molybdenum(VI) as a ternary 

complex with 4-nitrocatechol and benzalkonium chloride. Molecules 2022, 

IF(2020)=4.412 Q1 

A new liquid-liquid extraction system for molybdenum(VI) was studied. It 

contains 4-nitrocatechol (4NC) as a complexing chromogenic reagent and 

benzalkonium chloride (BZC) as a source of heavy cations (BZ+), prone to form 

chloroform-extractable ion-association complexes. The optimum conditions for 

the determination of trace molybdenum(VI) were found: concentrations of 4NC 

and BZC (7.5  10–4 mol dm–3 and 1.9  10–4 mol dm–3, respectively), acidity (3.75 

 10–2 mol dm–3 H2SO4), extraction time (3 min), and wavelength (439 nm). The 

molar absorptivity, limit of detection, and linear working range were 5.5  104 dm3 

mol−1 cm−1, 5.6 ng cm−3, and 18.6–3100 g cm−3, respectively. The effect of 

foreign ions was examined, and the developed procedure was applied to the 

analysis of synthetic mixtures and real samples (potable waters and steels). The 

composition of the extracted complex was 1:1:2 (Mo:4NC:BZ). Three possible 

structures of its anionic part [MoVI(4NC)О2(OH)2]2– were discussed based on 

optimizations at the B3LYP/3-21G level of theory and simulated UV/vis 

absorption spectra obtained with the TD Hamiltonian. 

Изследвана е нова течно-течна екстракционна система за определяне на 

молибден(VI). Тя съдържа 4-нитрокатехол (4NC) като комплексообразуващ 

хромогенен реагент и бензалкониев хлорид (BZC) като източник на тежки 

катиони (BZ+), склонни да образуват хлороформ-екстрахиращи се йонно-

асоциациирани комплекси. Установени са оптималните условия за 

определяне на следи от молибден(VI): концентрации на 4NC и BZC (7,5  10–

4 mol dm–3 и 1,9  10–4 mol dm–3, съответно), киселинност (3,75  10–2 mol dm–

3 H2SO4), време на екстракция (3 минути) и дължина на вълната (439 nm). 

Молната абсорбируемост, границата на откриване и линейният работен 

обхват са съответно 5,5  104 dm3 mol−1 cm−1, 5,6 ng cm−3 и 18,6–3100 g cm−3,. 

Изследвано е влиянието на страничните йони и разработената процедура е 

приложена за анализ на синтетични смеси и реални проби (питейни води и 

стомани). Съставът на екстрахирания комплекс е 1:1:2 (Mo:4NC:BZ). Три 

възможни структури на неговата анионна част [MoVI(4NC)О2(OH)2]2– са 
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обсъдени на базата на оптимизации с теоретичен модел B3LYP/3-21G и 

симулирани UV/vis абсорбционни спектри, получени с TD хамилтониан. 

19. Kiradzhiyska D, Milcheva N, Batsalova T, Dzhambazov B, Zahariev N, 

Mancheva R. Silver-doped anodic alumina with antimicrobial properties – synthesis and 

characterization. Metals 2022 подадена 

The incessant need for elimination of pathogenic viruses and multi-drug resistant 

bacteria has been a critical issue during last decades and impose the creation of 

new antimicrobial materials. Our study describes the production of silver-

modified anodic alumina substrates by two methods and estimation of their 

bactericidal activity. Aluminum oxide coatings were obtained via anodization 

process of low purity aluminum in acidic bath for different time periods. The 

realization of silver infiltration into the pores of the alumina layers was carried 

out employing two different routes – electrochemical deposition and in situ 

thermal reduction. The obtained films were characterized using scanning electron 

microscopy (SEM). Changes in the surface morphology and thickness of the 

initial oxide structures after hot water sealing procedure were observed. The 

presence of silver inside the pores of the alumina layers was also assessed. It was 

found that silver electrodeposition results in greater surface saturation. Large 

silver accumulations were observed on the thinner anodic films experienced 

electroplating for the longer time periods. Finally, the antibacterial activity of the 

modified alumina structures against Gram-negative (Escherichia coli) and Gram-

positive (Bacillus cereus) bacteria was evaluated. The results demonstrate that 

silver deposits acquired by the electrochemical technique improve the 

bactericidal efficiency of anodic aluminum oxide (AAO) layers. Contrary, 

alumina structures with chemically embedded Ag particles did not show 

significant antibacterial properties. Overall, the present studies demonstrate that 

biological activity of silver-doped AAO films depends on the techniques used for 

their modification. 

През последните десетилетия се налага създаването на нови антимикробни 

материали, поради необходимостта от елиминиране на патогенни вируси и 

мултирезистентни бактерии. Нашето изследване описва два метода за 

получаване на модифициран със сребро анодиран алуминий и оценка на 

съответната бактерицидна активност. Покритията от алуминиев оксид са 

получени чрез анодиране на технически алуминий в кисела среда за 

различни интервали от време. Отлагането на сребро в порите на анодните 

слоеве е извършвано по два различни начина – електрохимично отлагане и 

in situ термична редукция. Получените филми са охарактеризирани с 

помощта на сканираща електронна микроскопия (SEM). Наблюдавани са 

промени в повърхностната морфология и дебелината на първичните 

оксидни структури след запечатването им в гореща вода. Наличието на 

сребро в порите на алуминиевите слоеве също е оценено. Установено е, че 

електродепозирането на сребро води до по-голямо насищане на 
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повърхността. Наблюдавани са големи сребърни натрупвания върху по-

тънките анодни филми, подложени на галванизиране за по-дълги периоди 

от време. Оценена е и антибактериалната активност на модифицираните 

алуминиеви субстрати срещу грам-отрицателни (Escherichia coli) и грам-

положителни (Bacillus cereus) бактерии. Резултатите показват, че 

сребърните отлагания, получени по електрохимичен път, подобряват 

бактерицидната ефективност на анодиния алуминиев оксид (AAO). 

Противоположно на тях,  алуминиевите подложки с отложено Ag по 

химичен път не проявяват значителни антибактериални свойства. Като 

цяло, настоящите проучвания демонстрират, че биологичната активност на 

легираните със сребро AAO филми зависи от начинът на тяхното 

модифициране. 

II. ГЛАВА ОТ КНИГА 
20. Vassilev G, Romanowska J, Soares DF, Docheva PI, Miettinen J, Sebo P., 

Tedenac J-C, Broz P, Gandova V, Milcheva N, Lilova K, Wnuk G, Bursik J, Zivkovic 

D. Design, process and control in a multiscale domain of Cu-Ni-X-Y (X, Y=Sn, Bi, Zn, 

Ti) based alloys 59–86. Edited by A. Kroupa, Handbook of High-Temperature Lead-

Free Solders, Volume 3: Group Project Reports, COST office, ISBN: 978-80-905363-

3-3 (2012) 59–86. 

The investigations run in the Group project 2 “Design, process and control in the 

multiscale domain of Cu–Ni–X–Y (X, Y=Sn, Bi, Zn, Ti) based alloys” lead to 

numerous fundamental results. Namely, calorimetric, microstructure and phase 

diagram properties of the Ni–Sn–Zn, Ni–Sn–Bi, Co-Sn and Cu–X–Y–Z (X, Y, 

Z=Ni, Bi, Sn, Sb) systems (e.g., Cu–Ni–Bi and Cu–Sb–Sn) were established. The 

results show relatively significant solubility of tin or zinc (about 10 at. % roughly) 

in the Ni–Zn and Ni–Sn phases, respectively. Moreover, evidence for the 

formation of two formerly unknown Ni-Sn-Zn ternary compounds, denoted as T1 

and T2, were found. Isothermal sections of the Ni–Sn–Zn and Ni–Sn–Bi systems 

were constructed experimentally.  

Thermodynamic optimizations (or reoptimizations) of a variety of pertinent 

systems (Co–Sn, Ni–Sn, Cu–Pb–Zn, Cu–Pb–Sn and Cu–Ni–Pb) were performed 

as well. The results agree well with literature and own experimental data. 

Geometric models were used to achieve thermochemical assessments of the liquid 

phases appertaining to the systems Ni–Sn–Zn, Ni–Sn–Bi. 

Wetting of copper by lead-free solders and shear strength of Cu–Cu joints were 

experimentally studied as well. The wetting angle increased with the copper 

content of the solders while shear strength of the joints decreased with increasing 

copper concentration in the solder. 

 

Изследванията, провеждани в групов проект 2 „Проектиране, обработка и 

управление в многообхватна област на сплави на базата на Cu–Ni-X–Y (X, 
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Y=Sn, Bi, Zn, Ti)” водят до множество фундаментални резултати. А именно, 

калориметрични, микроструктурни свойства и свойства на фазовите 

диаграми на системите Ni–Sn–Zn, Ni–Sn–Bi, Co–Sn и Cu–X Y Z (X, Y, Z=Ni, 

Bi, Sn, Sb) (напр. Cu–Ni–Bi и Cu–Sb–Sn). Резултатите показват относително 

значителна разтворимост на калай или цинк (приблизително около 10 ат. %) 

в Ni–Zn и Ni–Sn фазите, съответно. Освен това бяха открити доказателства 

за образуването на две неизвестни досега Ni–Sn–Zn трикомпонентни 

съединения, обозначени като T1 и T2. Експериментално са конструирани 

изотермични сечения на системите Ni–Sn–Zn и Ni–Sn–Bi. 

Извършени са и термодинамични оптимизации (или реоптимизации) на 

различни системи (Co–Sn, Ni–Sn, Cu–Pb–Zn, Cu–Pb–Sn и Cu–Ni–Pb). 

Резултатите се съгласуват добре с литературата и собствените 

експериментални данни. Използвани са геометрични модели за постигане на 

термохимични оценки на течните фази, принадлежащи към системите Ni–

Sn–Zn, Ni–Sn–Bi. 

Експериментално е изследвано омокрянето на медта от безоловни припои, 

както и якостта на срязване на Cu–Cu съединения. Ъгълът на омокряне се 

увеличава със съдържанието на мед в спойките, докато якостта на срязване 

на съединенията намалява с увеличаване на концентрацията на мед в 

спойката. 

III. ПУБЛИКАЦИИ В НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ С 

НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ 
1. Bekyarov G, Milcheva N, Georgieva P, Boyadzhiev D. A Method of 

Determination of Authenticity of the Natural Mineral Water. Научни трудове на Union 

of Scientist – Plovdiv, (Б) V (2004) 52–57. 

A method was developed for determination of the authenticity of the bottled 

mineral and table water. Its basic advantages were low cost price, selectivity and 

fast procedure of the identification. The method was based on the determination of 

concentration of some chemical elements in commercial and bottled water and 

creating database, which after mathematical and statistical calculation, it could be 

determined what the percentage of the authenticity is of an unknown sample after 

a determination of concentration of some chemical elements in it. 

 

Разработен е метод за определяне автентичността на бутилираната 

минерална и трапезна вода. Основните му предимства са ниска себестойност, 

селективност и бърза процедура на идентификация. Методът се основава на 

определяне концентрацията на някои химични елементи в търговската и 

бутилирана вода и създаване на база данни, от която след математически и 

статистически изчисления може да се определи какъв е процентът 

автентичност на неизвестна проба след определяне на концентрацията на 

някои химични елементи в него. 
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2. Kakalova M, Milcheva N, Bekyarov G. The Migration of the Metal from 

Metalware Items after Hydrothermal Processing, Ecology and Future (IV) 2-3 (2005) 

22–25.  

This study has investigated the migration of metal ions from number of metalware 

food contact materials into a range of potential food simulants to enable 

recommendations to test metalware for metal migration to food.  

It has been observed the metal migration from metalware items to water solutions 

with different pH after hydrothermal processing. It has been examined changes in 

metal concentrations after 24 hours of storage. The simultaneous determination of 

Al, Cu, Zn, Fe, Pb, Cr and Ni is executed by using an optic-emission spectrometer 

with inductive coupled plasma model Spectroflame – Modula. It has been traced 

out water solutions with pH 5 and pH 3 after processing and for a period of 24 

hours at 25 °C exposed at the most frequently using metal cookware, kitchen tools 

and gadgets: different kinds of metal coating plates, frying pans, saucepans, stew 

pans, baking tins and earthenware pants. 

The results, we, have obtained, explain that the test and analytical method can 

successfully be applied for test examinations of metalware. 

 

Това проучване изследва миграцията на метални йони от редица метални 

съдове, контактуващи с храни. Изследванията са проведени с редица 

потенциални симуланти на храни, за да се даде възможност за препоръки да 

бъдат тествани металните съдове за миграция на метали към храна. 

Наблюдавана е миграция на метали от металните изделия към водни 

разтвори с различно pH след хидротермална обработка. Изследвани са 

промените в концентрациите на метали след 24 часа съхранение. 

Едновременното определяне на Al, Cu, Zn, Fe, Pb, Cr и Ni се извършва с 

помощта на оптично-емисионен спектрометър с индуктивно свързан 

плазмен модел Spectroflame – Modula. Проследени са водни разтвори с pH 5 

и pH 3 след обработка и за период от 24 часа при 25 °C, изложени при най-

често използваните метални съдове за готвене, кухненски инструменти и 

приспособления: различни видове метални покритие, тигани, тенджери, 

касероли, тави за печене и глинени съдове. 

Резултатите, които получихме, обясняват, че тестовият и аналитичният 

метод могат успешно да се прилагат за тестови изследвания на метални 

изделия. 

3. Mancheva R, Kanchev K, Milcheva N. Kinetics of Anode Processes on 

Chromispel – C Electrolyte for Chromium Plating, University of Plovdiv, Scientific 

Papers (35) 5 (2007) 45–52. ISSN 0204-5346 

The kinetics of the anode process running Chromispel–C non-standard chloride 

electrolyte for chromium plating has been studied. The anodes investigated are 

prepared from platinum, silver, lead, PbCa 0.11% alloy and M10 and P25 ceramal 

alloys. The processes running on the anode are identified. The distribution of the 
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total current among anode reactions is established. The effect of electrolyte 

concentration, anode material, current density and temperature on the current 

distribution is studied. 

The potential dynamic curves are recorded under varying operation conditions of 

chromium plating and the general I vs. E dependence established. The values of 

the corresponding corrosion potentials E1 and E2 as well as the limiting currents 

I1 and I2 for the first and second step of the I vs. E curve are determined.  

The activation energy is calculated using the temperature-kinetic model and the 

mechanism of the electrode polarization established. 

Platinum and P25 ceramal alloy are recommended as suitable materials. 

 

Проучена е кинетиката на анодния процес с нестандартен хлориден 

електролит Chromispel–C за хромиране. Изследваните аноди са приготвени 

от платина, сребро, олово, PbCa 0,11% сплав и керамични сплави M10 и P25. 

Идентифицирани са процесите, протичащи на анода. Установено е 

разпределението на общия ток между анодните реакции. Изследва се 

влиянието на концентрацията на електролита, материала на анода, 

плътността на тока и температурата върху разпределението на тока. 

Потенциалните динамични криви се записват при различни работни условия 

на хромиране и се установява общата зависимост I срещу E. Определят се 

стойностите на съответните корозионни потенциали E1 и E2, както и 

граничните токове I1 и I2 за първата и втората стъпка на кривите I срещу E. 

Активиращата енергия се изчислява с помощта на температурно-кинетичния 

модел и е установен механизма на поляризация на електрода. 

Като подходящи материали се препоръчват платина и керамична сплав P25. 

4. Гаджов Ил, Манчева Р, Милчева Н, Милева Д. „Катодни и анодни 

отнасяния на кобалт в слабокисели електролите”, Юбилейно научно-

практическа конференция „Науката, образованието и времето като грижа”, 30.11 

– 1.12.2007, Смолян 

The cathodic and anodic behavior of cobalt in weakly acidic electrolytes and the 

influence of various additives on the kinetics of electrode processes have been 

studied. The influence of three different original additives imported to the base 

electrolyte has been studied. They are mandatory components for the deposition 

of tin-cobalt coatings. It was found that the combined organic additive did not 

affect the cathodic and anode ratios of cobalt, while at the same time increasing 

about 10 times the cathodic polarization associated with self-deposition of tin. 

Another important result is that fluoride ions significantly reduce the anodic 

polarization, while the cathode increases, albeit slightly, by about 100 mV. At the 

same time, the corrosion potential of cobalt is shifting in a positive direction. This 

compensatory effect preserves the favorable conditions for alloying between the 

two metals. 
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KCNS has a depolarizing effect on anodic polarization. It is comparable to that of 

F–. The registered limit current has a diffusion character, uncomplicated by the 

delayed chemical reaction before the electrochemical act. 

 

Изследвано е катодното и анодното поведение на кобалта в слабокисели 

електролити и влиянието на различни добавки върху кинетиката на 

електродните процеси. Изучено е влиянието на три ралзлични оригинални 

добавки, внасяни към базовия електролит. Те са задължителни компоненти 

за отлагане на калай-кобалтови покрития. Намерено е, че комбинираната 

органична добавка не оказва влияние върху катодните и анодните отнасяния 

на кобалта, докато в същото време повишава около 10 пъти катодната 

поляризация, свързана със самостоятелното отлагане на калай. 

Друг важен резултат е, че флуоридните йони понижават чувствително 

анодната поляризация, като успоредно с това катодната се повишава макар и 

по-незначително с около 100 mV. Същевременно, корозионният потенциал 

на кобалта се измества в положителна посока. Този компенсационен ефект 

запазва благоприятните условия за сплавообразуване между двата метала. 

KCNS има деполяризиращ ефект по отношение на анодната поляризация. 

Той е съизмерим с този на F–. Регистрираният граничен ток има дифузионен 

характер, неусложнен от протичането на забавена химична реакция преди 

електрохимичния акт. 

5. Gandova V, Milcheva N, Malakova H, Docheva P, Ipser H, Vassilev G. 

Wet-chemistry approach to synthesis of Bi-based precursors for lead-free solders 

development, Годишник на Шуменския Университет XX B2 (2010) 11–34. 

Preliminary studies on the design of lead-free solders precursors by wet chemistry 

methods are presented. The main objective is to assess the impact of the way of 

hydroxide precipitates preparation on the metal elements content of the 

precipitates. Namely, ternary hydroxide mixtures of the systems: a. Cu(II), Bi(III), 

Sn(II); b. Cu(II), Bi(III), Sb(III); and c. Cu(II), Bi(III), Zn(II) were prepared, 

firstly, by single-element precipitation and, secondly, by coprecipitation. 

Thereafter, all mixtures were reduced by using hydrogen gas. Both, the initial 

mixtures and the reduced samples were studied by X-rays diffraction, optical and 

scanning electron microscopes. The chemical compositions of the precipitates 

were determined experimentally and their dependence on the pH was verified. It 

was found that alloying occurred during the reduction procedure, but in some cases 

the reduction was not complete (i.e. oxide phases rest in the samples). This might 

be a huge obstacle to use such an approach for the preparation of lead-free solders. 

Moreover, the materials obtained after reductions are bulk alloys, thus, the 

preparation of small-sized metal particles would be a challenge. Another key 

feature to be addressed in future studies is the correlation between the chemical 

compositions of the parent solution and these of the corresponding precipitates. 
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Извършени са предварителни изследвания, описващи перспективата за 

синтез на безоловни припои по мокри химични методи. Главната цел е да 

бъде оценено влиянието на начина на утаяване на хидроксиди, върху 

химичния състав на утайките (по отношение на металните елементи). 

Изследванията са проведени върху тернерни хидроксидни смеси: a. Cu(II), 

Bi(III), Sn(II); b. Cu(II), Bi(III), Sb(III); и c. Cu(II), Bi(III), Zn(II), които бяха 

приготвени, чрез, първо, утаяване на еднокомпонентни хидроксиди, второ, 

чрез съутаяване. След изсушаване всички смеси бяха редуцирани чрез 

водороден газ. И двата вида смеси, началните (хидроксиди), както и 

редуцираните бяха изследвани чрез рентгенова дифракция, оптичен и 

сканиращ електронен микроскопи. Химичните състави на утайките бяха 

определяни експериментално и беше проверена зависимостта им от pH. Беше 

установено, че и по време на редукцията се извършва сплавяване, но 

редукционният процес понякога е непълен (т.e. в образците остават оксидни 

фази). Това може да бъде предизвикателство по пътя към синтез на 

безоловни припои. Освен това, материалите получени след редукцията, 

обикновено, са обемни, поради което получаването на нано- и микро-прахове 

по този метод е усложнено. Друг ключов проблем, който трябва да се реши 

в бъдеще е корелацията между химичните състави на изходните разтвори и 

съставите на получените утайки (по отношение съдържанието на металните 

елементи). 

6. Vassilev G, Kiradzhiyska D, Volsak D, Voncina M, Mrvar P, Medved J, 

Milcheva N, Patronov G, Gandova V. Microstructure and Thermochemical 

Characterization of Al–Cu–Nd Alloys, Годишник на Шуменския Университет, 

Шумен, XXII B1 (2013) 7–16. 

Technically important multicomponent alloys (main constituents Al, Cu, Sn, Bi, 

Nd) have been prepared. For the sake of brevity, they will be referred further to as 

Al–Cu–Nd alloys. The effect of Nd addition on their properties was investigated 

using thermal analysis, differential scanning calorimetry (DSC) and observation 

under optical and scanning electron microscopy (SEM) to identify the generated 

microstructures. Analyses of the chemical and phase compositions were done. 

Some mechanical properties (Brinell and Vickers hardness) of these materials were 

measured as well. 

 

Синтезирани са многокомпонентни сплави с перспектива за индустриално 

приложение (главни конституенти Al, Cu, Sn, Bi, Nd). За краткост те ще бъдат 

наричани по-нататък Al–Cu–Nd сплави. Изследвано е влияние на добавки от 

Nd върху някои техни свойства, с използване на термичен анализ, 

диференциален сканиращ калориметър (DSC) и наблюдения чрез оптичен и 

сканиращ електронен микроскоп (SEM) за да бъде идентифицирана 

получената микроструктура. Извършени са анализи на химичния и фазовия 

състави.Измерени са и някои механични свойства (твърдост по Бринел и 

Викерс) на тези материали. 
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IV. УЧЕБНИ ПОСОБИЯ 
 

1. Гавазов K, Милчева Н, Рачева П. Тестове по обща и неорганична химия. 

Пловдив: Медицински университет - Пловдив 2018.  

ISBN: 978-619-237-011-4 

Сборникът е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината „Обща и 

неорганична химия“ във Фармацевтичния факултет на МУ – Пловдив. Той 

съдържа тестови въпроси по обща химия (раздели 1 – 5) и химия на 

елементите (раздели 6 – 13), засягащи основните теми, включени в 

лекционния материал: строеж на атома и периодични свойства, химична 

връзка, междумолекулни сили, координационни съединения, разтвори, 

елементи от групи 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 на Периодичната таблица, d- и 

f-елементи. Раздели 1 – 13 съдържат въпроси с четири възможни отговора, 

единият от които е верен. Заключителният раздел 14 съдържа обобщаващи 

въпроси; те са с пет възможни отговора и неуточнен брой правилни 

отговори. Всички верни отговори са дадени в края на сборника.  

 

2. Манчева Р, Милчева Н, Кираджийска Д. Лабораторни упражнения по 

Физикохимия и колоидна химия. Пловдив: Макрос – Пловдив; 2019. ISBN: 

9789545614866 

 

Представените лабораторни упражнения са свързани с основни раздели на 

физикохимията и колоидната химия като химично равновесие, 

повърхностни явления,  кинетика, електрохимия, свойства на дисперсните 

системи и др. Всяко упражнение се състои от кратка теоретична част, в 

която са разгледани най-важните закономерности и са представени 

съответните уравнения, необходими за обработката на експерименталните 

данни. Подробно е описана последователността при изпълнение на 

практическите задачи и конкретните изчисления. 

Учебното пособие е предназначено да бъде използвано при обучението на 

студенти по химия, химични и биологични технологии, фармация и всички 

други специалности, изучаващи дисциплината физикохимия. То 

представлява интерес и за дипломанти, докторанти, специализанти и 

изследователи, работещи в тези или сродни области на химията и химичните 

технологии.  

 

3. Гавазов K, Милчева Н, Рачева П. Тестове по обща и неорганична химия, 

(второ преработено и допълнено издание). Пловдив: Медицински 

университет – Пловдив; 2020. ISBN: 9786192370565 
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Сборникът е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината „Обща и 

неорганична химия“ във Фармацевтичния факултет на МУ – Пловдив. В 

него са включени тестови въпроси, засягащи основните теми от лекционния 

материал: строеж на атома и периодични свойства, химична връзка и 

междумолекулни сили, координационни съединения и разтвори (раздели 1 

– 4) и химия на елементите и техните съединения (раздели 5 – 12). Раздели 

13 и 14 съдържат смесени (обобщаващи) въпроси. В раздели 1 – 13 съдържат 

въпроси с по четири възможни отговора, единият от които е верен (А, Б, В 

и Г). Заключителният раздел 14 съдържа смесени въпроси с по пет възможни 

отговора и неуточнен брой правилни отговори. Всички верни отговори са 

дадени в края на сборника. 

 

4. Гавазов K, Рачева П, Милчева Н. Обща и неорганична химия. Протоколна 

тетрадка за фармацевти. Пловдив: Макрос; 2020.  

ISBN: 978-954-561-506-1 

Учебното пособие е предназначено за студенти, изучаващи дисциплината „Обща 

и неорганична химия“ във Фармацевтичния факултет на МУ – Пловдив.  

 

 


