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Целите поставени в дисертацията са свързани с изследването на поведението на монослоеве от 
заредени твърди частици върху междуфазовите граници вода/въздух и вода/масло. Обектът на 
изследването е зависимостта на повърхностното (двумерно) налягане от разстоянията между 
частиците както експериментално, така и теоретично.  

В експериментално отношение е извършен огромен по обем, трудоемък и впечатляващ труд 
както по избора, предварителната обработка, хидрофобизиране, определяне на степента на 
монодисперсност и т.н. на твърдите частици, така и по тяхното съхранение. Особено добро 
впечатление прави определянето на средната площ на частица от снимките на монослоеве от 
заредени твърди частици в Лангмюировата вана. Не мога да не се възхитя не само от 
количеството експериментален труд, но и от избора на триангулирането по метода/схемата на 
Делоне и последващото приложение на диаграмната техника на Вороной, при което площта на 
многоъгълника, ограждащ всяка частица се аташира към площта, която се пада на една 
частица. Също така ме впечатли и използването на пакетите за аналитично пресмятане в 
средата Matemathica, с които всъщност се достига до автоматизиране при обработката на 
снимковия материал, за да се получат „лесно” експерименталните криви на зависимостта на 
повърхностното налягане от ефективната площ на заредените в монослоя частици. 
Процедурата по обработката на снимковия материал успешно е приложена и за определяне 
заряда на частиците, и е показано, че може да се използва не само за монослоеве от единични 
частици, но и за монослоеве от агрегати от частици.  

Рядко съм попадал на така добре поставени, получени и обработени експериментални 
резултати в една докторантска (за „малък” доктор) работа и я оценявам подобаващо като 
отлична и дори с методична стойност.  

В теоретично отношение в дисертацията е анализиран единственият до този момент 
(сравнително нов от 2000 г.) модел на Aveyard и съавтори, в който заредените частици от 
монослоя се разглеждат като диполи с краен размер, състоящи се от отделната частица и 
нейния отразен, спрямо междуфазовата граница образ. Този модел е подложен на критичен 
анализ, в който читателят се насочва към тезата, че поведението на повърхностното налягане от 
разстоянието между частиците е по-различно от моделното – ~L-5 и за големи L и 
„сравнително” малки  се предлага новa зависимост - ~L-3, която е с два порядъка по-
далекодействаща. Показано е, че тази нова зависимост работи, като за целта 
експерименталните зависимости на налягането от ефективната площ на частица от монослоя са 
представени в нов мащаб, който линеаризира (части) от кривите. С новата зависимост са 
интерпретирани и данни от други автори с много добро съвпадение между теоретични и 
експериментални данни. Създаден е нов теоретичен модел, в който се отчитат и 
многочастичковите взаимодействия в слоя. В този модел е получен израз за електростатичното 
повърхностно налягане за периодично разпределение на повърхностните заряди, а също така е 
разработен и клетъчен модел за разпределението на тези заряди.  

Показано е, че новият модел е приложим и за монослоеве от агрегати и е намерена интересна 
зависимост на повърхностното налягане от агрегационното число – през квадратен корен. 



Определено е, също така, че електростатичното повърхностно налягане между частиците се 
дължи на заряди, разположени по-скоро върху границата частица/въздух, отколкото върху 
границата частица/вода. 

Имам следните въпроси в теоретично отношение към написаното в дисертацията: 

 1. В първата част на работата „1.3. Модел на електростатичното повърхностно 
налягане на монослой от частици” е представен единственият модел за пресмятане на 
двумерно налягане на монослой от заредени колоидни частици - Aveyard et al. [54] до този 
момент, преди намесата на автора. Според този модел повърхностното налягане (у-е 1.5) зависи 
от L-3 , умножен с един израз в големи скоби, който при големи L, респективно малки (/L) 
очевидно клони към нула. Следователно този израз (1.5) не дава асимптотичното поведение на 
 при големи разстояния между частиците. По-нататък, цитирам: „Асимптотичното развитие 
на ур. (1.5) при големи разстояния между частиците има вида:” след което се появява у-е 1.6, 
в което внимателния анализ наистина намира зависимостта на  от L-5, но за сметка на появата 
на нова променлива – Rp – размерът на частицата. Пита се как от израз за точкови заряди (у-е 
1.5) цитирам „асимптотичното развитие на при големи разстояния” води да израз (у-е 1.6), в 
който очевидно зарядите не са точкови, а се отнасят до частици с краен размер?  

 2. Вторият ми въпрос е свързан с предполагаемата нова зависимост -~L-3 вместо 
досегашната ~L-5. Има ли някакви предварителни съображения, според които е търсена (и 
намерена) зависимост именно от L-3? Ако има такива – то какви са те и крие ли се някаква 
физически смислена предпоставка, и/или предположение за тази зависимост? Другата 
възможност e просто фитът на експерименталните данни с функция от вида 1/x3/2 , където 
x~A/Ah  да дава достатъчно коректно (или най-точно) интерпретиране/фитване на опитните 
данни. Според мен тази възможност като че ли присъства неявно в дисертацията. Но ако 
ситуацията е тази – то много лесно би могло да се покаже, че фитът на данните с друга, каква 
да е теоретична зависимост, ще е по-лош от избраната. Би могло да се представи една 
таблица/фигура, в която да се покаже, че коефициентът на определеност R2 клони към 1 (или 2 
- към 0) най-добре за избраната зависимост, за разлика от коя да е друга такава, и пр. Това би 
убедило читателя в „правилния” вид и съответно „правилното асимптотично поведение” на 
налягането с разстоянието.  

Дисертацията се основава на три публикации. Те са в престижни международни научни 
списания, реферирани и индексирани в световната система за рефериране, индексиране и 
оценяване. Две са излезли от печат: - Langmuir (2014) с 5 забелязани цитати, J. Colloid Interface 
Sci. (2016) с 1 забелязан цитат и една предадена за печат статия в Phil. Trans. R. Soc. A (2015).  

Получените резултати са представяни като 12 устни доклада (4 са изнесени лично от 
докторанта) и 3 постера на различни международни и национални научни форуми. Не познавам 
лично г-н Петков, но от предоставените материали по защитата обосновано твърдя, че 
приносите в дисертационния труд са в значителна степен негово лично дело.  

Като цяло текстът на дисертацията е добре организиран, със стегнато представяне на 
научноприложния проблем, целите, използваните теоретични модели и експериментални 
методи. Резултатите са дискутирани и ясно формулирани за всяка глава. Актуалността на 
проблемите в дисертационния труд в научно и приложно отношение е безспорна. Нямам 
никакви възражения по същество.  

Въз основа на гореизложеното считам, че предложеният дисертационен труд напълно 
удовлетворява, но дори и значително надхвърля изискванията на ЗРАСРБ и на 
Препоръките за критериите при придобиване на научни степени и заемане на 
академични длъжности в СУ за професионално направление 4.2. „Химически науки”. 
Убедено препоръчвам на Почитаемото Научно жури да присъди на докторанта 
Пламен Весков Петков образователната и научна степен “доктор” в професионално 
направление 4.2. „Химически науки” (Теоретична химия – Макрокинетика).  
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