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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от доц. д-р Рени Йорданова 

върху дисертационен труд на тема 

„Наноразмерни литиево-манганови шпинелни оксиди като катодни материали  

за литиево-йонни батерии” 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

по пофесионално направление 4.2 „Химически науки” 

научна специалност – неорганична химия 

на Светлана Георгиева Иванова 

с научни ръководители проф. д-р Е. Жечева и проф. д-р Р. Стоянова 

 

 Дисертацията е част от едно системно изучаване на литиево-преходнометални 

съединения провеждано в лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали” 

под ръководството на проф. д-р Е. Жечева и проф. д-р Р. Стоянова. Основна цел на 

провежданите изследвания е разработването на алтернативни химични източници на 

енергия в съответствие със съвременните изисквания за опазване на околната среда. 

Изследванията са насочени към литиевите интеркалационни съединения: търсене на нови 

материали с по-добри електрохимични свойства и установяване на връзката между 

локалните ефекти и електрохимичните свойства на електродни материали за литиево-

йонни батерии. Високите изисквания наложени от конкуриращите се различни източници 

на енергия могат да бъдат постигнати чрез реализирането на мащабни изследователски 

програми за намирането на подходящи материали с възпроизводими параметри, 

устойчивост при експлоатация и ниска себестойност. В този смисъл избраната тематика е 

много актуална както от фундаментална така и от приложна гледна точка.  

  Дисертационният труд е написан на 115 страници, съдържа 51 фигури и 4 

таблици. Цитирани са 311 източника. Списъкът с научните публикации, които са 

включени в дисертацията се състои от 3 статии в реномирани международни списания: 

Journal Materials Science, Journal Physical Chemistry, Journal of Alloys and Compounds. 

Доказателство за интереса към разработваната тематика и значимостта на получените 
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резултати са забелязаните 11 цитата. Докторантката има 14 участия в научни 

мероприятия, като на 4 от тях тя се е представила с устни доклади.  

  Представеният литературен обзор, в който са цитирани над 200 източника 

показва една добра осведоменост на Светлана Иванова в областта на литиево-йонните 

батерии относно принципа на действие, основните изисквания към електродните 

материали, критериите за оценка на тяхната ефективност и безвредност. Разгледани са 

структурните особености и електрохимични характеристики на най - перспективните 

катодни материали (слоести, шпинелни и материали с оливинов тип структура) техните 

предимства, недостатъци и нерешени проблеми. Особено внимание е отделено на 

литиево-мангановите шпинелни оксиди, чиято кристална структура позволява 

внедряването на различни катиони в октаедрични места, което е предпоставка за голямото 

разнообразие от физични и химични свойства на тези материали. Обобщени са различните 

методи за синтез на шпинелни оксиди на основата на манган, възможностите, които те 

предлагат за получаване на фази с висока кристалност, фазова и химическа хомогенност и 

желана морфология на частиците – фактори влияещи върху електрохимичните 

характеристики на материалите. В последната част на литературния обзор са описани 

особеностите в магнитната структура на литиево-манганови шпинелни оксиди и 

основните принципи на ядрено магнитен резонанс (ЯМР) и електронен парамагнитен 

резонанс (ЕПР) - методи подходящи за изучаване на близкия порядък в структурата на 

материалите.  

Въз основа на направените от литературния обзор изводи е прецизирана 

изследователската програма на дисертацията. Обект на изучаване са два от 

представителите на литиево-мангановите шпинелни оксиди – Li4Mn5O12 и LiNi1/2Mn3/2O4 с 

цел изясняване влиянието на катионното разпределение и на размера на частиците върху 

електрохимичните им свойства.  

В експерименталната част са описани ясно условията на синтез, както и 

мотивацията за избора на ацетатни и ацетато-оксалатни прекурсори за получаване на 

наноразмерни шпинелни оксиди. Високо оценено трябва да бъде прилагането на широк 

набор от взаимно допълващи се методи за анализ. Фазовото и структурно 

охарактеризиране на получените оксидни материали е проведено с рентгенова и 

поликристална електронна дифракция. Морфологията е проследена чрез сканираща 
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електронна микроскопия (СЕМ) и трансмисионна електронна микроскопия (ТЕМ). 

Локалната структура е изучена с електронен парамагнитен резононс и ядрено магнитен 

резонанс. Взаимодействието на катода с органичния електролит е изследвано с рентгенова 

фотоелектронна спектроскопия.  

Получените резултати са убедително интерпретирани въз основа на което са 

направени изводи, които съответстват на поставените цели на изследването. Основните 

приноси могат да бъдат формулирани по следния начин: 

1. Синтезирани са наноразмерни добре изкристализирали хексагонални частици 

от Li4Mn5O12 и LiNi1/2Mn3/2O4 оксид чрез прилагане на два прекурсорни метода 

(ацетатен и ацетато-оксалатен). Доказано е влиянието на прекурсора върху 

разпределението на частиците по размер. При използване на ацетато-

оксалатните прекурсори над 50% от частиците на нискотемпературните 

шпинелни оксиди са с размери между 15 и 30 nm.  

2. В структурата на нискотемпературния Li4Mn5O12 е установено нехомогенно 

локално разпределение на мангановите йони, което зависи от вида на 

прекурсора и от температурата на синтез. Нанодомени основно от шпинелен 

оксид Li4/3-xMn5/3+xO4 и относително по-малко количество нанодомени от слоест 

оксид Li2MnO3  изграждат структурата на нискотемпературния Li4Mn5O12. В 

състава на шпинела получен от ацетато-оксалатен прекурсор количеството на 

слоестоподобните домени е по-малко, т.е степента на нехомогенно 

разпределени на мангановите йони е по-малка.  

3. Доказано е, че формираната нанодоменна структура и размерът на частиците 

влияят върху електрохимичните характеристики на литиево-мангановите 

шпинелни оксиди. По-високият капацитет и по-добрата циклична стабилност на 

шпинелните оксиди получени от ацетато-оксалатни прекурсори се свързват с 

наноразмерните частици и по-малкото количество на слоестоподобните 

Li2MnO3 домени. 

4. Установено е нехомогенно разпределение на мангановите и никеловите катиони 

в структурата на нискотемпературния наноразмерен LiNi1/2Mn3/2O4. Образувани 

са домени с различен състав: Mn3+/Mn4+, Ni2+/Mn4+ и Ni2+/Mn4+/Mn3+. С 

повишаване на температурата се наблюдава формиране на подредена структура, 
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в която никеловите и манганови йони се подреждат в съотношение 1:3 на 

далечни разтояния. 

5. Катионното подреждане влияе върху механизма на електрохимичната реакция, 

по-точно върху стойностите на потенциала, при който се извършва обратимата 

интеркалация на литиевите йони. При ниска скорост на циклиране капацитетът 

на наноразмерния подреден LiNi1/2Mn3/2O4 шпинел има по-висока стойност от 

тази на неподредения. С най-добри електрохимични характеристики в 5-

волтовата област е подреденият шпинел третиран с киселина и съдържащ нано- 

и микроразмерни частици.     

Дисертационният труд съдържа достатъчно по обем оригинален експериментален 

материал, който е обработен професионално с използването на съвременни методи за 

анализ. Научните приноси се отнасят към обогатяване на научните знания за структурата, 

спектралното поведение и електрохимичните характеристики на литиево-манганови 

шпинели, както и към развитието на нискотемпературни методи за тяхното синтезиране. 

Личният принос на докторантката не буди съмнение.  

Към разработената дисертация нямам възражения. Ще посоча някои неточности и 

неправилно употребени изрази, които забелязах:  

На страница 79 е посочено, „Инфрачервената спектроскопия е подходящ метод за 

количествено изследване на катионното подреждане....” вероятно се има предвид, 

качествено изследване; 

На страница 79 е посочено: „Спектърът .....се състои от две типични шпинелни 

ивици...” – по-коректно е да се посочи, че наблюдаваните абсорбционните ивици (при 500 

и 622 см-1) са характерни за колебанията на МnО6 единици изграждащи шпинелната 

структура; 

Вместо „рентгенови спектри” по-правилно е да се изписва „рентгенови 

дифрактограми”; 

 

Към Светлана Иванова имам следните въпроси:  

От литературната справка става ясно, че приложените в дисертацията методи за 

синтез са били използвани и от други автори за получаването на литиево-
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преходнометални съединения. Какво е оригиналното в разработените от вас прекурсорни 

методи, схематично представени на фиг. 15?    

Разцепването на абсорбционните ивици в инфрачервените спектри на 

LiNi1/2Mn3/2O4  свързвате с понижение в симетрията на пространствената група на 

кристала. Каква е локалната симетрия на MnO6 октаедрите в двете структурни 

модификации, тъй като абсорбцията е резултат от колебанието на отделната структурна 

единица (молекула или йон) и зависи от симетрията в близкия порядък? 

Въз основа на получените резултати отнасящи се до взаимовръзката: метод на 

синтез-състав-структура-свойство в каква посока бихте развили в бъдеще своята научно-

изследователска програма с цел оптимизиране на свойствата на разработваните от вас 

материали? 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Считам, че по актуалност, обем на изследванията и постигнатите резултати, както и 

публикационна дейност, дисертационният труд напълно отговаря на Правилника за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИОНХ. Всичко 

това ми дава основание с убеденост да предложа на Научното жури да гласува за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Светлана Георгиева 

Иванова. 

 

 

 

04.09.2013 год.      Рецензент    

Гр. София         доц. д-р Р. Йорданова 

 

 


