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1. Актуалност на темата и цел на дисертационния труд в научно и/или научно
приложно отношение
Масспектрометрията с индуктивно свързана плазма като йонен източник в комбинация с
фотохимична лазерна аблация за въвеждане на изследвания твърдофазен образец,
известна в научната литература като LA-ICP-MS, придобива все по-голяма популярност в
геоложките проучвания. Лазерната аблация с дължина на вълната под 200 нанометра
дава възможност за провеждане на микро-анализи и предоставя експресни и точни
резултати при ниска цена на анализа. Локализиране на измерването в малка
пространствена област спомага за намаляване на разходимостта на данните. Сложността
на физичните явления в основата на LA-ICP-MS изисква отчитането на много и
разнообразни фактори при оценяване на точността на измерването. Въпреки усилената
изследователска

работа

за

усъвършенстване

на

метода

през

последните

две

десетилетия, все още остава открит въпросът, може ли LA-ICP-MS спектрометрията да се
използва самостоятелно като аналитичен инструмент в изотопната геохимия, в
геохронологията и при откриването на елементи-следи в минерални и скални обекти.
Целта на дисертацията е да даде положителен отговор на този въпрос чрез анализ и
оптимизация на методиката и да приложи LA-ICP-MS техниката като самостоятелен и
локален подход в изброените области.
2. Състояние на проблема и методика на изследване.
В дисертацията актуалността на поставената тема е добре обоснована в обзорната първа
глава, която представя основните аспекти на работата на масспектрометрите с плазмен
йонен източник и модул за лазерна аблация. Съдържанието на тази глава показва, че
докторантът е добре запознат със съвременната литература по темата на дисертацията.
Цитирани са 118 литературни източника, 49 от които се отнасят до използването на LAICP-MS. Трябва да изтъкна като достоинство на обзорната глава, че г-н Ганев е успял в
стегнат монографичен стил да опише сложните физични явления в основата на
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разглеждания вид масспектрометри.

Обзорната глава няма компилативен характер, а

представлява задълбочено въведение в проблематиката на дисертацията.
В дисертационния труд, който решава важни метрологични задачи и има приложна
насоченост, са формулирани три задачи, свързани с прилагането на LA-ICP-MS метода за
изотопна геохронология, за определяне на концентрацията на редкоземни елементи и
елементи-следи в микрообласти на минерални образци и за измерване на химичния
състав и елементна концентрация на валови скални проби. Подходите за изпълнение на
тези задачи включват избор на подходящи стандарти и провеждане на еталонни и тестови
измервания, разработване на калибровъчни методи и измервателни протоколи, тестване
на софтуерни продукти за обработка на данните, геохимичен и геохронологичен анализ с
изследвания в дисертацията метод. Изложението на резултатите в дисертацията по всяка
от задачите логично следва поставените в нея две цели – обосноваване на надежността
на метода и провеждане на конкретни измервания.
3. Аналитична характеристика на дисертационния труд.
Съществена част от дисертационния труд е посветена на анализ и подобряване на
методологията при прилагането на LA-ICP-MS с отчитане на спецификата на трите
измервателни задачи. Трябва да се отбележи систематичния подход на докторанта за
постигането на тази цел, който включва проучване на съществуващите измервателни
протоколи и провеждането на многобройни експерименти за подобряване на точността. В
случая на in situ изотопна геохронология по системата U-Pb на циркони е конструирана
аблационна камера като съществен елемент на LA-ICP-MS системата, която е тествана с
още две други камери. Съпоставени са полезните сигнали за трите камери от гледна точка
на тяхната продължителност и хомогенност. Най-добри резултати са получени с
конструираната по поръчка аблационна камера. Анализирана е хомогенността на LA-ICPMS сигнала в дълбочина на изследвания образец, установени са оптималните работен
участък и продължителност за постигане на задоволителна точност. Показано е, че
работният участък от аблационни дълбочини, предоставящи информация за пресмятане
на изотопните отношения, не съвпада с участъка от дълбочини, отговарящи на образите
на катодна луминисценция и обратно разсеяни електрони на изследваните образци.
Проучено е влиянието на синхронна и несинхронна промяна в изотопните отношения
върху точността на резултатите. В детайли е изследван въпросът за ефективността на
използване на естествени цирконови стандарти за калибриране на системата, както и
начините за отстраняване на грешките вследствие на нежелателно изменение на нейните
параметри.

С помощта на измервания с цирконов еталон са съпоставени и оценени

съществуващите специализирани програмни продукти за обработка на данните от LA-ICPMS в случая на геохронологично датиране по метода конкордия-дискордия на циркони,
използван в дисертацията. Докторантът препоръчва да се работи с пакета Iolite.
2

Извършена е голяма по обем работа, като особено внимание е отделено на отчитане на
изотопното фракциониране в дълбочина при осъществяване на аблацията и са направени
съответните препоръки. Анализирани са различни аспекти на статистическата обработка
на данните. Докторантът отбелязва, че са налице систематични грешки при използването
на LA-ICP-MS метода за определяне на ниски съдържания на редкоземни елементи в
циркони при работа със синтетични стъкла в качеството на калибровъчни еталони. За
тяхното отстраняване той предлага да се използва естествен цирконов стандарт като
матрично идентичен с изследваните образци, като обосновава тази идея с необходимите
тестови измервания и постига значително подобряване на точността на измерването.
Представлява интерес предлаганото в дисертацията заместване на

49

Ti с изотопа

48

Ti за

определянето на съзържанието на титан в циркони, позволяващо съществено понижаване
на прага за детектиране. В дисертацията е разгледан също така начинът за използване на
LA-ICP-MS за определяне на химичния състав на валови скални проби, като е разработен
начин за подготовка на образците, съобразен със спецификата на метода, подобрени са
калибрирането на системата чрез използване на матрично идентични стандарти, както и
пресмятането на концентрациите на главните оксиди и е оценена точността на
измерването.

Получените

резултати

доказват

възможността

разглежданият

в

дисертацията метод да се прилага самостоятелно за геохронологичен и геохимичен
анализ, което е важен за практиката резултат.
След направената обосновка на надежността на LA-ICP-MS метода, той е приложен за
датиране на реални образци от магмени и метаморфни скали от района на Бяла река,
Източни Родопи, и на сиенит от област Иво, Нигерия според разработения в дисертацията
протокол за измерване и обработка. Резултатите от обработката и интерпретацията на
данните представляват основна част на дисертацията. За цирконите от метагранитите на
Бяла Река са постигнати постоянни изотопни отношения за голям диапазон на дълбочини
на аблация, превишаващ 30 микрометъра, което позволява натрупване на необходимия
статистически материал. Трябва да се отбележи, че с LA-ICP-MS метода е направена за
първи път датировка по системата U-Pb на циркони на ортошисти от Бяла Река. Точността
на определяне на изотопните отношения след корекции на данните, въведени от
докторанта, е много добра – относителната средно-крадратична грешка рядко надвишава
10 процента. Получените данни са важни от гледна точка на изясняване верността на
хипотезата за общ протолит на метагранитите и ортошистите. Извършена е датировка на
циркони от сиенит от Юго-западна Нигерия. Точността на определяне на изотопните
отношения отново е висока. Проведените измервания са допълнително потвърждение на
надежността на LA-ICP-MS метода за провеждане на абсолютна геохронология. С
използване на разработения от докторанта протокол на LA-ICP-MS измерването на ниски
елементни съдържания в циркони, са анализирани цирконите от сиенит в Юго-Западна
Нигерия за редкоземни елементи и са построени хондрит-нормирани диаграми. За същата
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географска област е определена концентрацията на титан в цирконите, на базата на която
е пресметната температурата на кристализация на циркона. Методът LA-ICP-MS е
приложен за определяне на химичния състав на главни оксиди в литиево-тетраборатни
стопилки на валови скални проби на метагранити и ортошисти от района на Бяла Река,
като на базата на получените данни е предложен модел за трансформиране на
гранитоиди в ортошисти.
Прави изключително добро впечатление ясният, точен и стегнат стил на писане на
докторанта, както и доброто графично представяне на резултатите.
4. Научни и/или научно-приложни приноси на дисертационния труд
Представената дисертация е съществена стъпка към усвояването на съвременна
масспектрометрична техника за локални in situ измервания, която е нова за България. С
тази техника са получени нови геохронологични и геохимични данни от значение за два
геоложки региона. Наред с това дисертацията внася редица съществени подобрения в
измервателните протоколи и обработката на данните в три отделни области на
приложение на LA-ICP-MS метода.

Моето мнение е, че авторските научни приноси в

дисертацията са формулирани точно и ясно и могат да се опишат като създаване на нови
методи на изследване и получаване на нови факти. Те могат да се обобщят както следва:
-

На базата на многобройни експерименти е оптимизиран протоколът на LA-ICP-MS

измерването за 1) in-situ геохрология по систевата U-Pb на циркони, като са подбрани
подходящи цирконови стандарти и корекции на изотопните отношения; 2) определяне на
съдържанието на редкоземни елементи и елементи следи в циркони, като е доказано
влиянието на матрикса на използваните калибровъчни еталони; 3) определяне на
концентрации на химични елементи, като е предложен подход с два матрично идентични
цирконови стандарта и е постигната относителна грешка на измерването под 5%; 3)
намаляване на прага на детектиране на титан в циркони и увеличаване на диапазона на
титаниевия термометър в циркони, като е предложено използване на изотопа

48

Ti и

цирконов еталон за калибриране.
-

Разработена е методика

за

прилагане на LA-ICP-MS

за определяне на

концентрациите на главните оксиди във валови проби от силикатни скали с точност
съпоставима с вече утвърдените методи, като използването на LA-ICP-MS съкращава
времето на анализ и намалява неговата цена.
- Получени са за първи път данни за възрастта на ортошисти от района на Бяла
река, Източни Родопи и на сиенит от област в Югозападна Нигерия, които са ценна
информация за провеждане на регионален геоложки анализ. Установено е, че цирконите
от Югозападна Нигерия се характеризират с много добре дефинирана конкордантна
възраст, което ги прави подходящи за използването за естествени стандарти.
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5. До каква степен дисертационният труд и приносите са лично дело на
кандидата?
Дисертационният труд и приносите в него са безспорно лично дело на докторанта,
особено като се вземе предвид самостоятелната форма на неговата подготовка. Трябва,
разбира се да се отчете и ролята на неговия научен консултант, както и на другите
съавтори в представените съвместни публикации, за високото качество на получените
резултати.
6. Публикации по дисертационния труд и използване на резултатите
Докторантът има 5 публикации по темата на дисертационния труд; от тях 4 публикации са
в колектив с други автори, като докторантът е първи автор в една от тях. Тези публикации
са доклади в пълен текст на Националните конференции с международно участие
„Геонауки2009“ и „Геонауки2010“, както и два обширни доклада на престижната
международна конференция SGEM-2011. Докторанът е представил една самостоятелна
публикация с ицпакт-фактор в „Доклади на БАН“. Публикациите са в периода 2009-2013 и
обнародват резултати от измервания, проведени с LA-ICP-MS метода, както и анализ на
методиката на измерването. Засега не са забелязани цитирания. Бих препоръчала на
докторанта публикуване на натрупания експериментален материал от геохронологичните
и геохимичните анализи в специализирано списание. Резултатите от проведеното
изследване ще бъдат от полза за бъдещи подобни анализи у нас и в чужбина.
7. Критични бележки и препоръки
Много добрият стил на писане на докторанта често се компрометира от допускане на
правописни грешки, най-вече при употребата на пълен член. Редно е възприетият в първа
глава подход за български означения върху фигурите да се приложи и в останалите глави
на дисертацията. Какво разбира докоторантът под „висок праг на чувствителност“, каквато
формулировка се среща в дисертацията? Формула (2.5) се цитира в текста преди
формули (2.3) и (2.4). Нехронологично цитиране се забелязва и при фигурите. Фразата „се
прилага електромагнитна енергия с мощност 700 W“ на стр.34 е некоректна. Правилният
термин е „лазерен сноп“, а не „лазерен лъч“. Има печатна грешка в заглавието на раздел
3.1, като е напечатано „дискокордия“; за съжаление, тази грешка се среща в
съдържанието, дисертацията и автореферата. Какво се има предвид под силно
корелирана грешка на фиг.22 на стр.51? На фиг. 23 на стр.54 е казано „поток на
енергията“, докато терминът според БДС трябва да бъде повърхностна плътност на
лъчистия поток. Какво разбира докторантът под „честота на аблация“ (стр.65)? Дали се
има предвид честотата па повторение на лазерните импулси? Сериозна критика търпят
фигурите,

представящи

конкардантните

криви,

за

които

липсват

пояснения

на

означенията. Например, съкращението MSWD означава mean square weighted deviation,
5

което е статистическа мярка, широко използвана в геохронологията. Не може да се
очаква, обаче, че читателят е запознат с нея и е редно тя да бъде обяснена в текста, както
и останалите статистически величини, включени във фигурите, като стандартното
отклонение „сигма“, също останало без пояснение в текста. Изложението на материала ще
спечели, ако операциите, извършени с помощта на обсъжданите в текста софтуерни
продукти, бъдат накратко коментирани в приложение към дисертацията. LA-ICP-MS
сигналите показват зависимост на шума от сигнала, тъй като дисперсията на
флуктуациите на интензитета зависи от самия интензитет. Оказва ли това влияние върху
определяне на изотопните отношения?
Допуснатите пропуски следва да бъдат отстранени, особено ако докторантът планира
отпечатване на дисертацията.
8. Авторефератът правилно ли отразява основните положения и научни
приноси на дисертационния труд?
Авторефератът изцяло отразява проведените изследвания и получени резултати, както и
формулираните научни приноси в дисертацията. Списъкът с апробация на резултатите на
четири научни конференции не е включен в автореферата. Авторските приноси в
автореферата са дадени и на английски език, което е добра практика.
9. Заключение
Представените от докторант Валентин Ганев материали и документи за защита на
дисертационния труд „LA-ICP-MS аналитичен подход ца изотопни изследвания на
твърдофазни геоложки обекти“

отговарят на изскванията на ИМК „Акад. И.Костов“,

изготвени според Закона за развитие на академичния състав в България. Оценявам
високо постигнатото от г-н Ганев умение за формулиране на актуални научни задачи,
разработване на ефективни подходи за тяхното решаване, провеждане на сложни
експерименти и задълбочена интерпретация на резултатите, което го представя като
изграден специалист с бъдеще в научната работа.
Въз основа на изложеното дотук, препоръчвам на почитаемото научно жури да оцени по
достоинство представения дисертационен труд и да присъди на г-н Валентин Ганев
образователната и научна степен „доктор“ в научното направление 4.4 „Науки за Земята“,
научна специалност „Минералогия и кристалография“

20.12.2013 г.

Рецензент:

проф.дфн Елена Стойкова
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