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Биографични бележки: 

Таня Йорданова Бояджиева е завърщила ХТМУ- София, където получава 

бакалавърска степен по специалност „Екология и опазване на околната среда  

(1998г.) и магистърска степен по специалност „Технология на неорганичните 

вещества“ (2002г.) През 2006 година постъпва на работа в ИОХЦФ, където четири 

години е химик-специалист, последователно в две различни лаборатории. Една 

година работи по създаване на нов софтуерен модул за оценка на риска в 

„Национална Агенция на Италия за Нови Технологии, Енергия и Устойчиво 

Икономическо Развитие“.  От 2013 г. е редовен докторант в ИОНХ – БАН, няма 

удължаване на срока на докторантурата, отчислена с право на защита на 1.01.2016 и 

назначена на постоянен трудов договор в ИОНХ – БАН.   

 

Характеристика на дисертационния труд: 

Представеният ми за рецензирене дисертационен труд на Таня Бояджиева 

представлява комплексно изследване на група от нови неорганични съединения, с 

природни структурни аналози, изискващо задълбочени познания в различни области 

на материалознанието, както и използване на голям набор от експериментални 

методи за синтез и анализ на физико-химичните характеристики и свойствата на 

получените нови катодни материали. Разботката несъмнено има голям принос към 

дефинирането на нови подходи за синтез на  материали за съхранение на енергия и 

получаването им в чиста форма, както и за изясняване на синтетичните условия за 

контролиране на размера и формата на кристалитите на получените вещества. 

Имайки предвид квалификацията на другия рецензент, предполагам, че ще може по-



 

 

компетентно да оцени представеното изследване именно в тази насока. От гледна 

точка на моята компетентност дисертационния труд е един много добър пример за 

разработка в областта на приложната минералогия с определено екологична 

насоченост, защото представя оценка на потенциала на кристалните структури на 

различни минерали за получаване на еколого-съобразни катодни материали. 

Разглеждайки биографията на Таня Бояджиева впечатление прави, че целият й път 

на развитие, обучението в университета и след това работата в различни научни 

групи е едно последователно и целенасочено трупане на опит, който тя несъмнено е 

съумяла да приложи при разработване на дисертационния си труд. Именно този 

опит прави изследванията й толкова комлексно обосновани и прецизно насочени 

към получаването на нови електродни материали за йонни батерии. Дисертацията е 

с качествено техническо съдържание, оформена е много естетично и като се добави 

умението на Таня да се изразява стегнато и да борави много точно с 

терминологията, четенето на представения материал е много приятно.  

 

Структура на дисертационния труд: 

Дисертационният труд е структуриран в 5 части с общ обем от 120 страници, 

данните са систематизирани в 9 таблици и илюстрирани с 57 фигури. Списъкът на 

цитираната литература включва 213 източника от времевия диапазон 1915 - 2015г., 

като по-голямата част са публикувани след 2010г., факти, показателни, както за 

доброто познаване на проблематиката, така и за актуалността на  изследванията.   

В част 1 “Увод” е направен кратък анализ на приблематиката, свързана с генериране 

и съхранение на енергия. Представени са някои от предизвикателствата пред 

индустрията и учените в световен мащаб за изработка и използване на 

икономически изгодни и толерантни към околната среда катодни материали. 

Маркирани са някои от научните търсения в отговор на тези предизвикателства, 

насочени към изследвания на подходящи структурни матрици, позволяващи бърза и 

лесна акумулация на алкални йони и на тази база логично е конкретизирана целта на 

дисертационния  труд, а именно Разработване на нови подходи за синтез на 

манганови и железни фосфо-оливини с подредена структура и контролирана 

морфология като катодни материали за алкално-йонни батерии. 

В част 2 “Литературен обзор” ясно са обособени няколко раздела, в първия от 

които е описан принципа на дейстние на литиево – и натриево – йонните батерии и 

са сравнени техните примущества и недостатъци. Във втория е систематизирана 



 

 

голямо количество информация за физико-химичните характеристики на катодните 

материали за литиево – и натриево – йонни батерии. Имайки предвид, че качеството 

на тези материали зависи до голяма степен от кристалната им структура, те са 

класифицирани въз основа на броя на кристалографските направления, по които 

теоретично е възможно осъществяването на дифузия на алкални йони. Подробно са 

разгледани преходно-метални оксиди на лития и натрия със слоиста и шпинелна 

структура и няколко вида полианионни съединения с тунелна структура, като за 

всички е направена кратка характеристика на използваните до момента съединения 

и перспективите за получаване на нови такива с подобрени характеристики. 

Значителна част от литературния обзор е отделена на описание на фосфо-оливините, 

като перспективни катодни материали и в частност литиевите и натриеви 

съединения на основа на манган и желязо. Очертани са възможностите и 

предизвикателствата, които задават кристалните структурите на различни минерали, 

като  оливин, таворит, триплит, силиманит и алуадит за получаване на подходящи 

прекурсори и за катодни материали и са представени известните методи за техния 

синтез и получаване на кристалити с предварително зададени размер и форма. 

Докторантката описва накратко и досегашните изследвания и постижения на 

учените от лабораторията НИМ в ИОНХ, където работи, за разработване на нов 

прекурсорен метод за синтез, което допълва впечатлението, че работата е част от по-

комплексни изследвания осъществявани в НИМ. В края на тази част са определени 

няколко предизвикателства в областта на материалите за литиево- и натриево – 

йонни батерии и съвсем закономерно са изведени три работни задачи, изпълнението 

на които да доведе до осъществяване на целта на дисертационния труд.  

Трябва да се отбележи, че обобщаването на толкова обемна и разнообразна по вид 

информация е голямо предизвикателство, но докторантката е успяла да спази 

пропорциите при представяне на различните групи съединения, техните свойства и 

начини на получаване и да запази своеобразен ритъм на изложението. Така, този 

некратък литературен обзор е интересен и приятен за четене и по мое мнение би бил 

подходящ за част от книга по темата или  учебно помагало.    

В част 3 „Експериментална част“ последователно са представени използваните 

подходи при синтеза на прекурсори и получаването на катодни материали с 

предварително прогнозирана структура. Известна от литературата процедура за 

получаване на дитмаритен тип манганови прекурсори от вида АMPO4.H2O (А+ = K, 

NH4, M 2+= Mn, Fe) е адаптирана за получаване на серия смесени дитмарити от вида 



 

 

NH4Mn1-хFe х PO4.H2O (0 < х < 1). Представени са процедури, тествани за първи път 

като част от дисертационния труд, за получаване на  оливинов и марицитен тип 

NaMnPO4, на чист LiFePO4 и смесен LiMn0.8Fe0.2PO4, както и на композити на тези 

съединения с въглеродни сажди. В края на тази част са описани накратко 

използваните за характеристика на получените образци методи. Комбинацията от 

дифракционни (рентгенова и електронна дифракция), спектроскопски 

(инфрачервена и енергийно-дифракционна) и термични анализи, използвана от 

докторантката осигурява комплексната характеристика на чистотата, термичната 

стабилност, морфологията, кристалната структура и евентуалните дефекти на 

материалите, обект на изследването. Коректно са представени процедурите за 

изследване на електрохимичните характеристики на материалите. Специално 

внимение е отделено на теоретичните основи на метода на Ритвелд, като са 

посочени принципите за уточняване на кистална структура и са описани някои от 

параметрите на достоверност. Изследванията на докторантката предполагат 

използване на структурни данни получени от прахови проби и уточняване на 

структурни параметри на база прахови рентгенодифракционни данни, ето защо 

познаването на принципите, използвани в метода на Ритвелд е много важно за 

правилната интерпретация на получените разултати.  

В част 4 “Резултати и обсъждане“ последователно са описани процедурите по 

разботване на методология за получаване на чисти оливинов и марицитен тип 

NaMnPO4, оливинов тип NaFePO4, LiFexMn1-xPO4 (x=0.2, 1) и NaFexMn1-xPO4, както 

и на подходящи прекурсори за всеки един от желаните продукти.  Тествани са 

различни синтетични подходи, целенасочено избрани за всеки един от материалите, 

обект на изследване от докторантката. За материалите с оливинов тип структура са 

разработени процедури, основаващи се на йонен обмен в стопилка на калий и 

амоний съдържащи манганови или манганово-железни фосфатни соли с дидмаритен 

тип структура, докато получаването на марицитен тип NaFePO4 е базирано на 

термично разлагане на хомогенен метал-органичен прокурсор. Методите за 

получаване на подходящи прекурсори са в голямата си част предложени или 

прецезирани от докторантката. Всички кристални материали, прекурсори и крайни 

продукти са оценени от гледна точка на фазова чистота, морфология, кристална 

структура и структурни дефекти, характеристики, повлияващи електро-химичното 

поведение на материалите. Структурната характеристика на всички кристални 

материали  е направена много коректно и включва подходящ избор на моделна 



 

 

структура, коректен избор на процедура за уточняване на параметрите и адекватна 

интерпратация на получените резултати. Проведените експерименти за синтез и 

характеристика на получените материали, и интерпретацията на резултатите водят 

към успешното решаване на първите две работни задачи, дефинирани като подбор 

на методи за синтез на литиеви и натриеви фосфо-оливини на основата на манган 

и желязо и структурно, спектроскопско и морфологично охарактеризиране на 

натриеви и литиеви фосфо-оливини. За осъществяване на третата работна задача, 

свързана с изучаване на електрохимичните свойства на композити от фосфо-оливини 

и въглерод в моделни двуелектродни клетки от типа Li|LiPF6(EC:DMC)|Na/LiMnPO4 и 

Li|LiPF6(EC:DMC)|LiFexMn1-xPO4 са проведени редица изкследвания за получаване и 

характеристиката на желаните композитни материали и характеристика на поведението 

на чистите и композитните материали в различни електролитни разтвори. 

Електрохимичните свойства на NaMnPO4 са коментирани в сравнение с тези на 

LiMnPO4 при използването на тези материали, като положителни електроди в 

моделни литиеви клетки. Оценена е стабилността на капацитета на NaMnPO4 при 

циклиране и е дадено експериментално доказателство, че този материал е 

електрохимично активен в моделна литиева клетка.  

 

Едно от ценните качества на работата е комплексната структурна характеристика на 

всички кристални материали, желани и странични продукти, получени в процеса на 

осъществяване на работните задачи. Оценката на получената по този начин 

информация дава основи за нови насоки в разработването на електродни материали.   

 

Получените от осъществяването на трите работни задачи експериментални 

резултати са подробно коментирани и систематизирани. Коректно са изведени девет 

основни извода, описани в част 5 Изводи и са определени приносите на 

дисертационния труд за разработване на оригинална методика за получаване 

натриево-манганов фосфат с оливинова структура и екпериментално доказване на 

неговите добри характеристики, като катоден материал в алкално-йонни батерии.    

 

Публикации и доклади по темата на дисертационния труд: 

Представеният списък на публикациите на дисертантката по темата на дисертацията 

се състои от 3 статии в специализирани международни списания, две от които с 

импакт фактор над 3.5. На две от публикациите Таня Бояджиева е първи автор, а 



 

 

забелязаните цитати на представените публикации са общо 9. По темата са изговени 

6 устни и 7 постерни доклада, представени на научни семинари и конференции.  

 

Автореферат: 

Авторефератът е разработен според изискванията. Представя синтезирано и 

обобщено цялостното дисертационно изследване. Очертана е актуалността на 

проблема, представени са целите и задачите, и методите на изследването. В 

автореферата е отразена най-важната част от информацията, заложена в 

дисертационния труд, 

 

Заключение: 

В заключение мога да кажа, че представеният труд е изработен на високо научно 

ниво и доколкото имам лични впечатления от докторантката е нейно лично дело. 

Докторантката показва умения да систематизира информация, ясно да формулира 

цел и задачи за постигането й, разумно използва комплекс от аналитични методи и  

убедително  интерпретира получените резултати. Само по себе си овладяването на 

метода на Ритвелд на необходимото ниво изисква специфични познания и време и  

факта, че дисертантката работи уверено с него доказва високата степен на 

квалификация, която е придобила. Казано накратко считам, че обемът на 

проведените експерименти и получените резултати е достатъчен дори надминава 

изискванията за придобиване на научната и образователна степен „доктор“.  

  

Изложеното до тук ми дава право да оценя положително дисертационния труд на 

Таня Йорданова Бояджиева за присъждане на образователната и научна степен 

“доктор”.  

 

Към докторантката имам два въпроса:  

1. Ще ми бъде интересно да разяснили по подробно стъпките, които използва 

при уточняване на смесена заселеност и Na2+ ваканции?  Първо уточнява 

позициите на всички атоми и параметрите на атомно отместване за всички 

атоми при допускане на „подредена„ структура и след това започва 

уточняване на заетост в смесените позиции, или уточнението на смесените 

позиции стартира на по-ранен етап, т.е. още преди окончателното 

учочняването на координатите на останалите атоми?  



 

 

2. От написаното оставам с впечатление, че ако се използват различни 

структурни модели при една и съща рентгенова дифрактограма уточняването 

на структурния модел би могло да доведе до получаване на различни 

стойности за параметрите на елементарна клетка (например на стр. 64 и 72) . 

Това така ли е или не съм разбрала достатъчно ясно написаното? 

Предварително благодаря за отговорите. 

 

 

 28.06.2017.  

 

 

Рецензент:  

проф. д-р Росица Петрова Николова  

  

 




	RecenziyaTanya
	document_Rosi

