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1. Общи положения и кратки биографични данни за кандидата 

Мария Йорданова Кръстева е родена на 07.12.1980 г. През периода 1995-1999 г. тя учи в 

Техникума по хранително-вкусова промишленост и туризъм, град Разлог. Впоследствие 

става студент в ХТМУ, София, Факултет по металургия и материалознание, Направление 

„Металургия на желязото и металолеене“. През 2005 г.  става магистър инженер-металург по 

специалност „Металургия на черните метали“, а от 2006 г. е докторант в Катедра 

„Металургични технологии, електротехника и електроника“ по гореспоменатата тематика. За 

периода 2010-2014 г. е асистент в същата катедра и преподава упражнения по дисциплините 

„Металолеене“, „Теория на металургичните процеси“, „Черни метали“. В момента освен 

преподаване на упражнения тя е и отговорник по Учебна дейност. В своите изследвания 

Мария Кръстева ползва английски и руски езици на много добро ниво.  

2. Актуалност на темата на дисертационния труд. Познаване на проблемите, 

обект на изследване в дисертационния труд 

Дисертационният труд предoставя интересна за практиката и актуална научно-

приложна информация относно възможностите за определяне на корозионната устойчивост 

на лети високолегирани хромови и хром-никелови стомани в условията на комбинирано 

въздействие на агресивни среди и механично напрежение. Тези материали предизвикват 

особено голям интерес и намират широко приложение в промишлеността и транспорта 

(например при производството на тръбопроводи, мостови и други конструкции, транспортни 

средства, в медицината и други), а също така са много ценни и в чисто битов аспект. 

Известно неудобство за практиката предизвиква тяхната относителна термодинамична 

неустойчивост. Последното е предпоставка за подлагането им на почти непрекъснати 



2 
 

корозионни атаки, поради което те в известен смисъл имат ограничен експлоатационен 

живот. Този факт, особено в съчетание с намалени якостни показатели вследствие на 

допълнителни механични натоварвания, може да доведе до значителни икономически и 

други загуби (включително и в чисто хуманитарен аспект).  

Всичко гореизброено води до извода, че определянето на корозионната устойчивост  

на летите високолегирани хромови и хром-никелови стомани в условията на комбинирана 

корозионна атака и механични фактори са ключови за оценката на експлоатационните 

възможности на тези материали. Поради това подготовката и приложението на подходящи 

методики и апаратури за изпитване е особено важно с оглед получаването на достоверна за 

практиката информация до каква степен определени детайли и съоръжения биха могли 

практически да изпълняват функциите си безаварийно в продължение на определен 

експлоатационен период. Много често се прибягва до т.н. ускорени методи за комбинирано 

изпитване в агресивна среда и условия на механично натоварване, максимално близки до 

експлоатационните, като вследствие на получените експериментални данни се търси 

определена връзка с практиката.  

Направената от докторантката обширна литературна справка по отношение на 

видовете корозия и техните особености (в частност на корозионното напукване под 

механично напрежение и корозионната умора) показва, че Мария Кръстева е добре запозната 

със същината на изследователския проблем. Тя правилно е интерпретирала наличната 

информация за основните възможни фактори на въздействие върху якостните 

характеристики на материалите при подобни условия и съответно е осъществила успешно 

заложените за изпълнение цел и задачи.  

Въз основа на съдържанието на дисертационния труд (включително Заключението и 

приносите) може да се направи извода, че осъществените експерименти и получените данни 

имат пряка връзка с един значим съвременен проблем, отличаващ се с определена предимно 

научно-приложна насоченост, чиято актуалност не буди никакво съмнение у специалистите.  

3. Обща характеристика на дисертационния труд. Тип, цели и методи на 

изследванията 

Настоящият дисертационен труд е едно добре планирано и изпълнено изследване, 

чиято цел е да се определи скоростта на електрохимичната корозия на високолегирани 

хромови и хром-никелови стомани, а също така и подготовката и прилагането на подходящи 

методика и апаратура за установяване влиянието на някои механични фактори. По принцип е 

добре известно, че корозионното напукване се проявява в случаите на прилагане на 

напрежения с т.н. „критична“, т.е. завишена, стойност при определени условия. Освен това 
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голямо значение за този процес имат вида на деформацията, нейната скорост, както и някои 

фактори като състава на сплавта и на средата, водородният експонент рН, температурата и 

други, което значително усложнява намирането на достоверна зависимост между тях. 

Допълнително в дисертацията са коментирани и някои методи за защита на металните 

материали, които може да се прилагат в тези условия – инхибиране на средата; повърхностно 

уякчаване на метала посредством лазерна, плазмена и други видове обработка; 

електрохимична защита; използване на галванични и/или лакови покрития; легиране с 

подходящ компонент в определено съотношение; химико-термична обработка. 

Основната поставена за изпълнение цел се свежда до подготовка и прилагане на 

подходяща методика и устройство за изследване на корозионното напукване и корозионната 

умора с оглед определяне скоростта на електрохимичната корозия на високолегирани 

хромови и хром-никелови стомани. За успешното осъществяване на тази цел са предвидени 

за изпълнение серия от задачи, които биха могли най-общо да бъдат обобщени както следва:  

1/. Изследване на скоростта на корозия на стомани 3Х14Л и 3Х14Н2Л при определени 

условия на термообработка и агресивни среди (солна, сярна, азотна, фосфорна и оксалова 

киселини). Определяне на корозионно-механичната устойчивост на стомана 3Х14Л при 

дадени условия – след отливане; след наклеп; при определена термична обработка. 

2/. Подбор на конкретни детайли (ножове от стомана 1Х17Н2 от т.н. „дробилка“ в 

завод за преработка на стари акумулатори) за определяне на скоростта на корозия в тежки 

експлоатационни условия (в присъствие на сярна киселина). Допълнително напластяване на 

повърхността на тези ножове с цел подобряване на експлоатационните им характеристики. 

Определяне на ефективността на този тип обработка и на икономическия ефект.  

3/. Подбор на подходяща методика за отливане и почистване на пробните тела, както 

и за изследване на склонността им към корозионно напукване с подходяща апаратура. 

Подбор на подходящи за изпитване моделни среди и на изпитвателни параметри. 

Определяне на някои важни зависимости за по-пълно охарактеризиране на материалите. 

4/. Изследване на процесите на корозионна умора в отливки от стомани X18Н9 и 

X18Н9М2 в лято и закалено състояние. 

В дисертационния труд е направен подробен литературен обзор и анализ на 

състоянието на проблема при някои от видовете хромoсъдържащи стомани. Направен е и 

преглед на особеностите на процесите на термообработка и влиянието на отделните 

температурни интервали на третиране относно настъпващите промени в механичните 

свойства и структурата на изследваните материали.  
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Според мен подбраните и използвани от докторантката изследователски методи и 

експериментални устройства напълно съответстват на поставената цел и задачи на 

дисертационния труд. Получените данни като текстови и онагледяващ материал са 

систематизирани. Анализът и коментарите относно проведените изследвания показват, че 

Мария Кръстева е запозната много добре както с теоретичните и експериментални 

характеристики на използваните материали, така и с приложените по време на изследванията 

методи, техните характерни особености и начини за приложение. Направените заключения и 

представените приноси, както и получените опитни данни доказват, че образователните и 

научни цели на докторантурата са изпълнени. 

Дисертационният труд е написан на 125 страници (включващи цитираната литература 

от 112 източника, списъка на научните публикации и участия с постери на научни форуми), 

съдържа 20 снимки, 21 таблици, 18 графики, 4 чертежа и 2 фигури. Освен това са включени и 

някои математически зависимости. Дисертацията е оформена в структурно отношение по 

следния начин: Въведение; Глава 1, касаеща Теоретичната част; Глава 2, отнасяща се до 

определяне на скоростта на корозия и корозионно-механичните отнасяния на подбрани 

материали; Глава 3, свързана с корозионни изследвания (корозия под напрежение) при 

статично натоварване; Глава 4 и Глава 5, където са представени дейностите по подготовка и 

приложение на устройство за циклично натоварване за изпитване на корозионна умора и 

експериментални данни за някои стомани; Глава 6 относно дейностите за подновяване на 

устройство за изпитване на корозионна умора и проведени тестове за издръжливост; 

Заключение; Научни приноси; Научно-приложни приноси; Приложни приноси; Използвана 

литература; Публикации.  

4. Основни приноси на дисертацията  

Основните приноси на дисертационния труд кореспондират като цяло на поставената 

цел и свързаните с нейното изпълнение задачи, а именно: 

1/. Предложена е методика за определяне на електрохимичната скорост на корозия на 

високолегирани хромови стомани, която може да се използва и за други материали. 

2/.  Предложени са методика и екипировка за определяне на корозионно-механичната 

устойчивост на лети стомани при статично натоварване. 

3/. Предложено е устройство за циклично натоварване на пробни тела за изпитване на 

корозионна умора. 

4/. Предложена е методика за определяне на корозионна умора при експлоатация в 

агресивна среда.  
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5/. Направен е подбор на подходящи агресивни среди за по-пълно охарактеризиране 

на изследваните материали. 

6/. Предложен е вариант за удължаване живота на някои детайли с помощта на 

допълнителна обработка (наклеп на подходящ материал с добри механични характеристики), 

който има несъмнена икономическа ефективност. 

7/. В допълнение, предложените методики и устройства са включени като учебен 

материал в образователните програми на катедра „Металургични технологии, електро-

техника и електроника“ при ХТМУ, София и се използват при обучението на студенти. 

От тази гледна точка приносите на настоящата дисертация могат да бъдат определени 

предимно като такива с научно-приложен характер, т.е. получаване и изследване на 

подбрани материали, включително подготовка и прилагане на устройства и методики за 

оценка на техните защитни свойства срещу някои видове корозия.  

5. Окомплектоване на представените материали и оценка на личното участие на 

дисертанта. Удовлетворяване на минималните изисквания съгласно Правилника 

Представените материали включват Дисертационен труд, Автореферат, Дипломи за 

бакалавър и магистър, Протоколи от проведени изпити по научни дисциплини и английски 

език. Самият дисертационен труд се базира на подаден от докторантката списък с общо 

четири публикации, от които една е в специализирано списание без IF, две са доклади на 

международни научни форуми, а една е доклад на национална конференция. Всичките 

публикации са със съавтори. Към тази група аз бих добавил и един материал от шест 

страници, представен на Международната научна конференция „60 години Катедра 

Физикохимия“ от 2007 г., който по принцип е отчетен като постер. Представени са и 

доказателства за участие на докторантката в две постерни сесии, проведени в ХТМУ.  

В четири от публикациите докторантката е първи и в една от тях - втори автор, което 

дава представа за нейното лично участие при провеждането на експериментите и 

оформянето на самия труд. Това се потвърждава и от постерите, където тя навсякъде е първи 

автор. При оценката ми на подадените материали съм използвал списък, в който фигурират 

четири публикации и три постера и към който са приложени съответните трудове. В 

Автобиографията на докторантката (Приложение 1) има списък с общо тринадесет заглавия, 

за повечето от които не са представени съответните доказателства и поради липсата на тази 

информация тези трудове не са оценявани от мен. 

Не ми е известно до момента някоя от гореспоменатите публикации и постери да са 

били използвани в друга дисертация за получаване на научната и образователна степен 

„доктор”. От предоставените ми материали мога да направя извода, че настоящият 
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дисертационен труд съответства на изискванията на Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени в ХТМУ, София.  

6. Отражение на научните публикации на кандидата в българската и 

чуждестранна литература 

До момента нямам информация за установени цитати по представените публикации.  

7. Критични забележки и въпроси 

Имам следните критични забележки: 

Дисертацията е написана на едно добро ниво, което показва, че докторантката се е 

запознала детайлно с изследвания проблем както в теоретичен, така и в експериментален 

аспект. По мое мнение обаче задачите, поставени за изпълнение на основната цел на 

дисертацията, биха могли да бъдат формулирани по-ясно и в по-обобщен вариант. Същата 

забележка важи и за приносите, които са прекалено подробни, без това да се налага, като 

част от тях се дублират със Заключението. Според мен получените данни биха били по-

представителни и използваеми, ако се дадат и международните означения на изследваните 

видове стомани или поне на техните най-близки аналози.  

На някои места в дисертационния труд могат да се открият и чисто технически 

пропуски или повторения като например: 

1/. Графики 1 – 8 (стр. 47, 48, 53, 54) – неправилно изписани по оста „Y“ мерни 

единица за скоростта на корозия „К“. Също така неточно изписани формули на част от 

използваните за експеримента киселини – например сярна, азотна, фосфорна, оксалова, 

където означенията на химичните елементи са поставени на един ред с числовите стойности 

към тях. Според мен при Графики 1 - 4 би било по-правилно по оста “X” да бъде написано 

„Моделна среда“ или „Агресивна среда“, както е направено при Графики 5 - 8. 

2/. Някои формули като например тази за пресмятане на скоростта на корозия “Ki” се 

повтаря неколкократно, без това да се налага – страници 36, 43, 44, 51, 65 и т.н. Подобна е 

ситуацията и за някои уравнение за пресмятане на промените в масата след третиране – 

страници 43, 64, 65. 

3/. Снимка 17 – дадени са на практика две еднакви снимки, представящи натоварени 

статично пробни образци. Същото се отнася и до снимки 13 и 14, където са представени 

леярски форми, както и до снимки 7 и 8.  

Веднага обаче искам да отбележа, че констатираните и изброени от мен технически 

пропуски и повторения не променят съществено иначе доброто ми общо впечатление от 

дисертацията и от обема на извършеното от докторантката.  
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Към докторантката имам следните въпроси: 

1/. Какъв е броят на използваните за отделните експерименти опитни образци и каква 

е степента на възпроизводимост на представените от нея експериментални данни, получени 

от проведените тестове?  

2/. От Таблица 16 и Графика 9 се вижда, че скоростта на корозия след 72 часа е най-

висока, след което започва да намалява. Има ли обяснение на какво се дължи това? 

3/. При какви температури са провеждани експериментите за определяне на загубата 

на маса на опитните образци в агресивните среди за отделните методики? 

8. Лични впечатления  

Не познавам лично докторантката. Личните ми впечатления са формирани основно от 

получените материали и смятам, че изследванията са проведени на едно добро ниво. От 

мястото на докторантката в авторските колективи мога да предположа, че голяма част от 

изследванията са нейно лично дело.  

Анализът на специализираната литература по тази тематика и тълкуването на 

получените експериментални данни, както и крайните заключения и приноси като цяло са 

логични и обосновани. От представения текстови и експериментален материал на 

дисертационния труд мога да приема, че Мария Кръстева е повишила своята квалификация в 

тази научна област, което всъщност е и една от основните цели на този тип процедури.  

По мое мнение изследваните материали, получените данни, текстовата част и 

онагледяващите материали, включени в Автореферата на дисертационния труд, правилно 

отразяват неговата обща концепция и замисъл, предвидените за изпълнение цел и задачи, 

получените основни експериментални данни, както и направеното заключение и приноси.  

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

На базата на гореизложеното, както и от представените Заключение и приноси на 

дисертационния труд, неговото значение за практиката и много добрата подготовка на 

докторантката в областите на металургията и корозията, предлагам на членовете на 

Научното жури да гласуват положително за присъждане на магистър инженер металург 

Мария Йорданова Кръстева на научната и образователна степен „доктор” по Научна 

специалност 5.9. Металургия (Металургия на черните метали)  

 

София, 09.11.2021 г                               Изготвил рецензията:..................................... 

                             (професор д-р Н. Божков) 


