
1

Р Е Ц Е Н З И Я

      на дисертационен труд на тема: „Две приложения на Мьосбауеровата спектроскопия
             като изследователски метод във физиката на кондензираната материя”

на КРАСИМИРА ХРИСТОВА ЧАКЪРОВА-ЯНКОВА,
докторант по професионално направление 4.1 Физически науки,

представена за придобиване на научната степен ДОКТОР.
                                                              Рецензент: Професор дхн Тодор Михайлов Пеев

Основните цели на Дисертацията са да се утвърдят възможностите на
Мьосбауеровата спектроскопия в комбинация с  други експериментални методи като
метод за изследване на проби-индикатори за палеоклиматични промени на Земята и като
метод за доказване автентичността на банкноти или на фалшификати.

Дисертационният труд е представен на 190 страници. Съдържа 94 фигури (от тях 44
в Уводната част), 6 таблици (2 в Уводната част) и четири Приложения с 1 схема, 2 фигури
и 1 таблица. Цитирани са 163 литературни източници, което говори за добра осведоменост
по проблемите. Основава се на 6 излезли от печат и 1 представена за печат публикации,
всичките в авторитетни международни и специализирани списания. В две от тях
докторантката е първи автор и в пет втори след научния си консултант. Резултатите от
шест работи са представени като три устни и четири постерни доклади на международни
конференции, симпозиуми или работни срещи в Римини (Италия), Франкфурт и Сийхайм
(Германия), Варна и Боровец. Следва, че е направено неоходимото за тяхното
популяризиране.

Източници на информация са няколко съвременни експериментални методи:
основно  Мьосбауеровата спектроскопия с компютърна обработка на спектри по програма
MOSSFIT и др. в комбинация с други като Рентгенофлуоресцентен анализ, Рентгенова
дифракция, оптични, Сканираща електронна микроскопия, Рентгенова абсорбция около К-
ръба, или Рентгенофлуоресцентен анализ със синхротронно възбуждане. Всички те
предопределят получаването на надеждни данни и резултати.

Общата част на Дисертацията е представена компетентно в стил учебник или
монография. Тя е по-подходяща за такава цел. Физическите основи на ефекта на
Мьосбауер са описвани още в Монографията на Фрауенфелдер от 1962 г. и многократно
след това. Днес могат да бъдат намерени й в Интернет. Частта съдържа подробности,
които не са необходими. Акцентирайки върху Мьосбауеровата спектроскопия, другите
използвани експериментални методи са отбелязани твърде скромно. Приложение 3
практически замества подробното описание в т. 2.2 Параметри на железни оксиди и
хидрооксиди. Полезно би било да се даде повече за информацията, произтичаща от
Мьосбауеровите спектри. Особено за измененията в тях вследствие например от дефекти,
ваканции и изоморфни замествания в кристалната решетка, хомогенност и нехомогенност
на пробите, размерите на частиците и др. Например така, както е направено за размерите,
при които магнитните свойства на веществата се променят в суперпарамагнитни. Същото
би могло да се направи и за другите използвани методи. Добре би било тук да има
обобщение  на приложенията на ефекта на Мьосбауер в областта на предприетите
изследвания.

Дисертационният труд може да се приеме като съставен от две части: изследване на
дълбоководни седименти, Fe-Mn-конкреции и хидротермални проби (природни обекти) и
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пигменти в и за автентични и фалшиви доларови и евро банкноти (синтетични вещества).
Връзката между тях е на методична основа (използват се Мьосбауерова спектроскопия,
Рентгенофлуоресцентен анализ и др.). От друга страна има известна близост в химическия
и фазов състав на изследваните образци, обединени в  кондензирана материя. В този
порядък ще бъде и коментарът.

Изследване на дълбоководни седименти:
Основната идея е утвърждаването на измененията в дълбоководни океански

седименти (конкреции, кори и др.) като индикатори за глобални климатични промени на
Земята. (Ще отбележа, че английският термин “crust” (работа А4) вместо „кори” e
подходящо да се преведе като „повърхностни отложения”). Промените, наричани
палеаклиматични изменения, се свързват според астрономическата теория на Миланкович
с геометрията на земната орбита (прецесия на земната ос, изменения в наклона на
последната и ексцентрицитета на земната орбита) или със слънчевата активност.

Изследвани са образци на Fe-Mn-конкреции или повърхностни отложения от Тихия
океан (район Кларион-Клипертон) и Индийския океан (Централен район); слоести
хидротермални повърхностни отложения от Валу Фу островна верига Тонга в Тихия океан
и Марианската дъга в Западен Тихи океан; Fe-Mn-конкреции от подводната планина Пали
в Микронезия и повърхностни отложения от хребета Уилън, Маршалови острови.

В изучените образци (без да посочвам в кои) са идентифицирани δ-MnO2 (вернадит),
аморфен FeOOH.xH2O, железни алумосиликати и други силикатни компоненти, кварц,
плагиоклаз, слюда, каолинит, пироксен, оливин, илменит, хематит, ферихидрит,
флуорапатити, примеси от микроелементи Mg, K, Si, Cl и Ca, скали като габро, долерит и
базалт.

Повтаряйки резултати от вариации  в елементите на земната орбита се стига до
утвърждаване на палеоклиматична периодичност от 1,9 милиона години, обусловена от
ексцентрицитета на земната ос, или 1,2 милиона години, обусловена от изменения в
наклона на земната ос. С тази периодичност се обясняват слоестите структури на
конкрециите и повърхностните отложения, както и измененията на  съставите на
отделните слоеве.

За слоестата структура се съди от оптични и рентгенови снимки, свидетелствуващи
за граници, при които плътността, химичния и минерален състав се променят. По тази
причина в Дисертацията обикновено са анализирани срезове от по 1 мм. От друга страна,
отчитайки броя на слоевете (пръстени) в образците и времето на формираненето им (1,9
милиона години и 1,2 милиона години) се определя тяхната възраст. В случая 5 милиона
години и скорост на нарастване 5 мм/милион години. За слоестите хидротермални
повърхностни отложения, например от Тонга и Марианската дъга  е определена възраст от
около 1000 години.

Освен определени разлики в минераложкия и химичен състав, някои резултати се
свеждат до следното:

- При анализа на два съседни слоя може да има разлика  в съдържанието на
желязосъдържащите компоненти до 2,5 пъти;

- Слоевете отразяват топли и студени (ледникови) периоди според
астрономическата им възраст;

- Съществени са изследванията с Мьосбауеровата спектроскопия на дълбоководни
седименти с ферихидрит и гьотит при температури 77, 4,2 и 0,3 К, като се приемат техните
размери за нанометрични.

Запознавайки се с Дисертацията, трябва да отбележа познанията на г-жа Чакърова-
Янкова върху литературата и фактологията на Геоморфологията на океанското дъно.
Въпреки ограничения брой проби (моретата и океаните заемат 70,8% от земната
повърхност) и неопределеност във времевите периоди  изследванията в Дисертацията
дават основание идеята генезиса, структурата и свойствата на дънни седименти да се



3

предлагат и използват като индикатори за климатични промени, станали  в далечни
минали геоложки времена.

Изследвания на пигменти:
Тази част от Дисертацията е посветена на автентичността на банкноти.
Обект на изследване са: истински 100 USD банкноти от различни емисии за периода

1934-1990 г. (54 банкноти, от които 32 от емисия 1990 г.); 10 фалшиви „висококачествени”
фалшификати от 100 USD от 3 емисии; фалшиви 50 USD банкноти; банкноти от 5 и 50
евро (тези от 10, 20 и 100 евро не подлежат на Мьосбауерови експерименти поради
отсъствие на желязосъдържащи компоненти); хартия и пигменти за фалшиви долари и
пигменти от различни фирми, използвани в изящните изкуства. 100-доларовите банкноти
са избрани като най-често фалшифицирани.

Анализирани са черният и зеленият пигменти от доларовите банкноти. Установено
е, че черният пигмент е съставен от стехиометричен или нестехиометричен Fe3O4 и γ-
Fe2O3. Мьосбауеровите спектри на зеления пигмент се състоят от свръхфина структура и
симетричен или несиметричен квадруполен дублет, недаваща възможност за еднозначно
идентифициране на химичния състав. Освен хромово зелено и α-FeOOH.

Обърнато е главно внимание на: 1/ стабилността на пигментите в истинските и
фалшивите банкноти; 2/ съдържанието и формата на желязото в пигментите; 3/ разлики в
параметрите на Мьосбауеровите спектри.

Резултатите се свеждат до:
- Черният пигмент от стехиометричен Fe3O4 и γ-Fe2O3 е стабилен. Известна

нестабилност е установена в зеления пигмент. Последното се отдава  на производствената
технология на пигментта.

- Констатирано е относително по-ниско съдържание на желязосъдържащите
компоненти в някои фалшиви банкноти.

- Други съществени разлики в мьосбауеровите спектри на двете групи са различни
съотношения  ІА/ІВ, ГА/ГВ  (А – тетраедрична, В – октаедрична координация), симетричен и
асиметричен квадруполен дублет в зелените пигменти, отсъствието на секстет в зелената
боя на фалшивите банкноти.

- За банкнотите от 5 и 50 евро желязото е под формата на Fe3O4 и α-Fe. В някои
случаи са отбелязани промени в температурния преход на Вервей. Например, протича при
по-висока температура от 120К.

- В състава на хартията за установени TiO2, CaCО3 и микропримеси от Sr, Y, Zr и Al.
Термична обработка на доларови банкноти при 450оС и 260оС също води до

различни продукти при истинските и фалшивите банкноти. Не се пояснява, по какви
съображения са избрани тези температури.

На стр. 134 от Дисертацията е записано: „ Някои много тънки разлики между
истинските и фалшивите банкноти, както и някои измерени стойности от особена важност,
няма да се обсъждат в текста в големи подробности.” От това следва, че в Дисертацията не
всичко за несъвпаденията в данните за автентични и фалшиви банкноти е коментирано.
Причините за това са понятни.

Може да се направи следното обобщение: Подходът, приложен от г-жа Чакърова-
Янкова може успешно да бъде внедрен в Криминалистиката от една страна като метод за
различаване на автентични и фалшиви доларови и други банкноти, и от друга – да се
достигне до самите автори на фалшификатите. Различаването на фалшификатите от
истинските банкноти може да става по разликите във формата на тоталните и парциалните
Мьосбауерови спектри и параметрите на последните и някои особености в тях,
идентифицирането на конкретни химични съединения и техните количества в
изследваните образци. Не е проблем да се направи банка данни за сравнения. Това изисква
време и е извън рамките на една дисертация. Същественото е, че първоначалната идея на
научния ръководител доц. Русанов е доразвивана и допълнена с нови полезни данни.
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Наложилото се  в археологията мнение, че Мьосбауеровите спектри представляват
„пръстови отпечатъци” за древните култури по света (“Applications of Mössbauer
Spectroscopy II. The Exotic Side of the Method”, Gonser, 1981) e валидно и при паричните
знаци.

Ще отбележа някои неточности в използваните термини:
за термина „кори” отбелязах в текста;
молекулярна маса (стр. 18) – молекулна маса;
натрупване на Мьосбауерови спектри – набиране, мерене;
обърната шпинелна структура – инверсна шпинелна структура;
рудна суровина (стр. 88) – разбира се като суровина за руда., докато самите руди са

суровини;
хидрогенетични (стр. 89 и 113 и др.)  – хидрогенни;
напасват (за спектри) (стр. 96) – припокриват се;
смесване на молекулярно ниво (стр. 97) – при кристалните тела, каквито са

минералите, понятието молекула губи смисъл;
 тригерират – чуждица или термин, какво означава?
Подобни неточности се срещат по принцип във всяка дисертация.

Три въпроса към докторантката:
1. Защо „... се пренебрагват диагенетичните процеси като причина за формирането

на вътрешната структура...” (за конкрециите). Известно е (Ив. Костов, Минералогия, 1993
г., стр. 105), че епигенезата и диагенезата са важни процеси при формирането на
конкреции.

2. Промените в слоестата структура при хидротермалните повърхностни отложения
се свързват с периодични промени в слънчевата активност, влияеща чрез различни
механизми, упоменати на стр. 109, върху земното магнитно поле. Тук, обаче, възниква
въпросът, какви са те, от какъв порядък са, за да могат да повлияят на кристалния растеж
при динамични условия.

3. Възможно ли е възрастта на изследваните проби да се свърже със
стратиграфската (геохронологичната) таблица на скалите в земната кора. Т. е. те да бъдат
датирани по ери, периоди, епохи, етажи, хоризонти. Единствено на стр. 118 се споменават
епохите плиоцен (начало преди 5,4 милиона години) и плеистоцен (начало преди 700 000
години), принадлежащи към различни периоди, съответно терциер и кватернер.

Приноси:
Те могат да се обобщят в следното:

            1. Данни за Fe-Mn-концреции и други дълбоководни седименти за техния състав и
строеж от няколко района на Тихия и Индинския океан. Ще отбележа, че проблемите на
Геологията са невъзможни за експериментално възпроизвеждане. Всяка косвена
информация е полезна. Данните могат да се използват за аналогии между различни
изследвани райони на Световния океан.
           2. Хипотезата индикации за палеоклиматични промени, предизвикани от слънчевата
активност или вариации в елементите на земната орбита, да бъдат генезиса и резултатите
от него на дънните седименти.
           3. Предложеният подход за откриване на фалшиви банкноти, получените в тази
насока експериментални данни, полезни за Криминалистиката. Използването на подхода
може да доведе до самите фалшификатори. Това е идея със значима практическа и
социална стойност.

Ще си позволя някои препоръки, отнасящи се към бъдещата дейност на
докторантката:
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           1. Прието е публикации и дисертации да се пишат в безлична глаголна форма.
           2. Стремеж към кратки изложения, без повторения, пространни текстове към фигури
и таблици, по-умерено използване на английски език при изложения на български или на
чужди данни.
           3. Да се анализират причините при наблюдаване на асиметрия на квадруполното
разцепване, разширението на спектралните линии или намаление на вътрешните магнитни
полета. Това може да покаже допълнителни разлики (количествена информация) особено
при фалшификатите.
           4. При установяване на нестехиометричен магнетит Fe3-хO4 да се определя
коефициентът на нестехиометрия „х” по формулата, предложена от Х. Топсьо:

 ,  където SA и SB са площите на парциалните спектри, обусловени от йоните на
желязото в тетраедрична и октаедрична координации в тоталния мьосбауеров спектър при
стайна температура.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Считам, че дисертацията по обем, съдържание, наукометрични показатели,

съответствие на изводите с формулираните цели и приноси напълно отговаря на Закона за
развитие на академичния състав в Република България и Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане  на академични длъжности в СУ „Св.
Климент Охридски”.

Ще отбележа, че всяка една от двете групи обекти на изследване, би могла да бъде й
самостоятелна дисертация.

Позволявам си да препоръчам на Почитаемото Научно жури, да присъди научната
степен ДОКТОР на г-жа  КРАСИМИРА ХРИСТОВА ЧАКЪРОВА-ЯНКОВА.

София                                                                     Рецензент:
21 юли 2014 г.        Професор дхн Тодор Михайлов Пеев


