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1. Удовлетворяване на минималните изисквания, съгласно Правилника: 

Инж. Мария Йорданова Кръстева има три научни публикации в доклади на международни 

научни форуми (публикации по темата № 3 и 4; участие в постерни сесии - №3), една научна 

публикация в специализирано списание (публикации по темата № 1) и в допълнение още 

три участия на национални научни форуми, което удовлетворява изискванията на 

ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗАЕМАНЕ НА 

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В Х Т М У (чл.11, ал.4). 

 

2. Актуалност на темата на дисертационния труд: 

Един от основните проблеми на човечеството е корозията на металите, т.е тяхното 

разрушаване. Това се случва следствие на физико-химичен процес между металите и 

околната среда. Важни фактори, които влияят на процеса са температура, киселинност и 

електропроводимостта на средата, количеството разтворен кислород и др като външни 

фактори и вътрешни като структура на металите и др. Едновременното въздействие на 

корозионна среда и на механични напрежения води до корозия под напрежение и е една от 

най-разпространените и опасни видове корозия на металите и сплавите. Този вид корозия е 

твърде разпространен като се има предвид, че голяма част от детайлите и конструкциите се 

експлоатират в агресивни среди. В същото време този аспект е слабо изследван поради 

многообразието на металните сплави и тяхната различна устойчивост в използваните среди. 

Именно в това направление се отнася настоящия дисертационен труд и цели: „да се 

изследва скоростта на електрохимична корозия на високолегирани хромови и 

хромникелови стомани, като се създаде подходяща методика за провеждане на 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB


изследванията за корозионно напукване и корозионна умора и апарат (устройство), 

необходим за определяне на корозията под напрежение, в частност корозионна умора на 

отливки от различни сплави“. 

 

3. Приноси на дисертационния труд 

Приносите на дисертационния труд са представени в три раздела: Научни приноси, Научно 

приложни и Приложни, които по мое мнение биха могли да се обединят като Научно 

приложни: 

 Представена е методика за определяне на скоростта на електрохимична корозия на 

стомани при работа в често използвани агресивни среди, която би могла да се 

използва и за други сплави и метали. Поради липса на систематизирани данни за 

корозионната устоичивост на стомани, дисертантът прави избор на агресивна среда 

на базата на литературни данни и съображения относно употребата на тези стомани. 

Извършени са значителен брой експерименти, които безспорно са обогатяване на 

съществуващи знания в областта. 

 Разработена е методика и екипировка за изпитване на корозионно-механичната 

устойчивост на лети стомани, при корозия под напрежение при статично 

натоварване. Изработено е подходящо за изследванията ᴜ - образно пробно тяло, 

получено по метода на леене по стопяеми модели. Ключов момент за изработването 

на това тяло е конструирането на специална пресформа. Отчетено е влиянието на 

почистване на отливките и тяхната термична обработка, като е установено, че най-

устойчива е стоманата след термично обработване, състоящо се от закаляване и 

отвръщане при 750оС. 

 Конструирано е устройство за механично натоварване в агресивна среда на пробни 

тела за изпитвания на корозионна умора. Апаратът е конструиран така, че да може 

да се задава необходимото натоварване на образците за реализиране на 

деформацията, те да са закрепени по подходящ начин и едновременно с това да са 

потопени в агресивна среда. За мен това е най-съществения принос, проследявайки 

етапите, през които е преминал дисертантът при неговото усъвършенстване и 

реновиране, за да се достигне непрекъсната работа на апарата в рамките на 5 месеца. 

И не на последно място е практическото приложение на апарата при провеждане на 



упражнения по дисциплината „Металолеене“ в катедра „Металургични технологии, 

електротехника и електроника“ при ХТМУ.  

 

4. Критични бележки и препоръки 

Дисертационния труд е написан разбираемо с логическа последователност при  

изложението и обобщаването на резултатите. Имам следните въпроси и забележки 

към докротанта:  

Технически забележки: 

В Таблици 1-4 обозначенията Dm1 и Dm2 трябва да са -  Δm1 и Δm2. Има неправилно 

обозначаване на скоростната констнта К на графики от 1 до 8. 

Въпроси: 

- Установили сте, че най-интензивно е разрушаването при закалените пробни 

тела, а най-устойчива е стоманата след термично обработване, състоящо се 

от закаляване и отвръщане при 750оС. Имате ли обяснение на този факт? 

- Как действа от корозионна гледна точка течната сплав Pb-Bi? 

 

 

Заключение: 

Предвид наукометричните данни и логичното научно изложение на резултатите в 

дисертационния труд както и направения анализ, показват, че материалът е дисертабилен, 

а темата е изключително актуална. Основната цел е постигната като са разработени 

методики за определяне на скоростта на електрохимична корозия на стомани и корозия под 

напрежение, включително създаване на апарат за тези измервания.  Част от резултати са  

включени в учебните програми по дисциплината „Металолеене“ в катедра „Металургични 

технологии, електротехника и електроника“ при ХТМУ, докато конструираното устройство 

намира приложение при провеждане на упражнения по дисциплината „Металолеене“ в 

същата катедра. В заключение, моята оценка е положителна и с убеденост препоръчвам на 

членовете на научното жури да гласуват за присъждане на образователната и научна степен 

“Доктор” на инж. Мария Йорданова Кръстева. 
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