
СТАНОВИЩЕ 

От доц. д-р инж Катя Николова Игнатова, катедра „Неорганични и 

електрохимични производства“, ХТМУ 

относно придобиване на образователната и научна степен „доктор“  

по Научна област: 5. Технически науки; Професионално направление: 5.10. 

Химични технологии  

(02.10.03 Технология на електрохимичните производства) 

на тема:  

„Електрохимично получаване, охарактеризиране и приложение на 

сплавни прахове на база Ni,  Co и Sn“ 

Автор на дисертационния труд: Момчил Димитров Алакушев 

Научни ръководители: доц. д-р Катя Игнатова 

 

1. Актуалност на изследвания проблем. 

Дисертацията на Момчил Алакушев представлява оригинално научно изследване и се 

отнася до изучаване на процесите на електроотлагане и охарактеризиране на някои свойства 

на сплавни прахове от NiCo, NiCoP, SnCo, SnNi. Изследвана е възможността за приложение 

на тези метални прахове като катализатори в батерия Метал-Въздух (всяка от системите) и 

като анодни материали в литиево-йонна батерия (две от сплавите: SnCo, SnNi). Известно е, 

че в последните години темата за ефективно съхранение на произведената енергия е 

особено значима и актуална, а батериите Метал-Въздух и литиево-йонните батерииа са 

водещи сред разработваните устройства за тази цел. Поради това считам, че разработената 

тема е актуална и значима както в теоретичен, така и в научно-приложен аспект. Това се 

подсилва от прилагането на импулсна електролиза и установяването на влиянието на 

параметрите й върху свойствата на отлаганите прахообразни сплави в сравнение с 

конвенционалните токови режими. 

2. Преглед на дисертационния труд и анализ на резултатите. 

Дисертационният труд е написан на 148 страници с Font 12 като съдържа използвани 

съкращения и легенда на символите, Увод (2 стр.), Теоретична част (от 16 до 49  стр. с 11 

фигури), в която са обобщени теоретичните основи на прилаганите методи, 

Експериментална част (от 50 до 65 стр. с общо 11 фигури и една таблица) и Резултати и 

обсъждане, включително  изводи и приноси (от 66 до 135 страница с общо 74 фигуви и 17 

таблици).  Литературният обзор съдържа преглед на 148 литературни източника. В Увода 

е аргументиран избора на тематиката и са маркирани основните цели на дисертацията. В 

Теоретичната част е разгледано състоянието на проблема от гледна точка на направения 



подробен литературен обзор за последните 20 години и особено за последните 5-10 години. 

Теоретичната част съдържа следните данни: 1) Направен е преглед на известните 

електролити и механизма за отлагане на сплави на база никел, кобалт и калай от тях; 2) 

Разгледани са особеностите на внедряване на фосфор в NiCo сплави; 3) Разгледани са 

принципите на сплавообразуването при отлагане на метали; 4) Особено внимание е 

отделено на особеностите на отлагане на метални прахове в стационарни и в импулсен 

режим; 5) Посочени са принципите на работа на литиево-йонни батерии и на батерии 

Метал-Въздух, както и проблемите и начините за разрешаването им при  разработване на 

материали за тях.  

В Експерименталната част е направено описание на използваните експериментални методи, 

съпроводено с графични изображения на принципите им, както и основни опитни схеми.  

Разделът „Резултати и обсъждане“ включва разработване на електролити, избор на токови 

и други условия за получаване на четири вида сплавни метални системи в прахообразно 

състояние: NiCo, NiCoP, SnCo и SnNi прахове. За всеки от праховете са прилагани 

стационарни (галваностатичен и потенциостатичен) и импулсен (потенциостатичен) токови 

режима. Последователно са представени и анализирани данни за елементния състав, 

фазовия състав, морфологията, специфичната повърхност на всеки от получаваните 

сплавни прахове.  Получени са данни за катодната използваемост на тока при вариране на 

условията за получаване. Изследвани са каталитичните свойства на получаваните прахове 

по отношение на реакцията на редукция на кислород върху газ-дифузионния (GDE) 

електрод в моделна батерия Метал-Въздух, които са обвързани с резултати за свойствата 

им и главно със специфичната повърхност, йонното състояние на елементите на самата 

повърхност и състава на изследваните прахове в ат.% и в wt.%.  Получени са и данни за 

електрохимичните характеристики на получени с електроотложените прахове (SnCo, SnNi) 

анодни материали в реална литиево-йонна батерия. 

3.Оценка на съответствието между автореферата и дисертационния труд. 

Авторефератът съответства по съдържание на дисертацията. В него са дадени изводите и 

приносите от проведеното изследване. Резултатите са представени така, че отразяват 

напълно тези в дисертационния труд.  

4.Характеристика и оценка на приносите на дисертационния труд. 

Дисертационният труд представлява актуално, комплексно и завършено научно изследване. 

Направеният прочит на дисертационния труд показва няколко основни приноса, които, 

макар и не в този ред, са описани в края на дисертацията: 

1. Електрохимичното получаване на SnCo и SnNi сплави като прахове и някои аспекти 

от  разработването на електролитите за NiCo и NiCoP прахове са оригинално 

изследване, за което не се намират данни в литературата. 



2. Получените резултати за приложението на директно електроотложени метални 

сплавни прахове като катализатори в моделна батерия Метал-Въздух и като анодни 

материали в реална LIBs, също е ново и оригинално изследване.  

3. Някои от изследваните прахообразни сплави показват много добри каталитични 

свойства (SnNi, NiCo с високо съдържание на никел) както и добри електрохимични 

характеристики като анодни материали (SnCo при високо съдържание на калай) в 

LIBs. 

4. Резултатите са подложени на критичен сравнителен анализ. Получените 

закономерности при прилагане на различните токови режими са обвързани със 

съществуващите теоретични принципи.  

5. Приложени са разнообразни експериментални методи (9на брой)  – физични (SEM, 

SEM-Mapping, EDX, BET, XPS, X-Ray) и електрохимични методи (LSV, CV, 

хроноамперометрия), което е допринесло за изпълнение на образователната част на 

работата.  

Съгласна съм напълно с приносите на дисертацията, систематизирани в края (136-137 стр.). 

Това е много трудоемко изследване, което е довело до точни и категорични изводи и 

произтичащи от тях приноси благодарение на приложения строг научен подход и 

творческото мислене на самия докторант. 

5.Мнение за публикациите на докторанта по темата на дисертационния 

труд. 

Експерименталните резултати са публикувани в 2 реферирани и индексирани в световно 

известни база данни (Web of Science and Scopus) с импакт фактор, 2 участия в национални 

конференции с международно участие и в 2 участия в институтски конференции. 

Докторантът има и една първа награда за постер от постерната сесия  на ХТМУ от 2020 

година. Наукометричните показатели са напълно достатъчни и отговарят на изискванията 

на ЗРАС и съответния Правилник за приложението му на ХТМУ. 

6.Критични бележки и коментари. 

Изследването е направено коректно и постигнатите резултати са значими. Резултатите са 

коментирани изключително обстойно, което говори за много задълбочено познаване на 

материала.   В течение на работата са овладяни много съвременни методи за изследване,  

като с това се отговаря на  образователната страна на дисертацията.  

7.Заключение. 

Дисертацията съдържа научни и научно-приложни резултати, които представляват 

оригинален принос и за практиката, и за науката. Тя представлява значително по обем, 

богато на експериментален материал, задълбочено и компетентно изследване, в което умело 



са съчетани различни методи. Зад изработването на дисертацията личи много добрата 

теоретична и практическа подготовка на докторанта. Прилагането на толкова много 

съвременни физични и електрохимични методи за изследване е дало възможност за 

обогатяване на докторанта с ценен научно-изследователски опит, който ще му помага и в 

бъдеще.  

Дисертацията отговаря напълно на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния 

Правилник на ХТМУ. 

Имайки предвид гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за 

проведеното изследване, на дисертационния труд, автореферат и приноси и предлагам на 

почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен „доктор“ на Момчил 

Алакушев. 
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