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В дисертационния труд се изследват свойствата на монослоеве от заредени колоидни 

частици върху границата вода/въздух. Тази тематика е тясно свързана със съвременните 

методи за целенасоченото създаване на нови микро- и наноструктурирани покрития и 

материали с най-разнообразни приложения. „Меките” условия по течните граници сами 

по себе си дават допълнителни възможности за фино регулиране свойствата на подобни 

системи. Известно е, че при заредени колоидни частици взаимното влияние на различни 

по характер и интензитет взаимодействия води до образуване на неплътни, но добре 

подредени монослоеве. В последното десетилетие тези системи са обект на засилен 

научен интерес, но все още не е постигнат достатъчен напредък в разбирането на 

факторите, които определят техните структура и свойства. В този смисъл, задълбоченото 

изследване на неплътни колоидни покрития е много актуално и важно както от научна, 

така и от научно-приложна гледна точка. 

Основна цел на настоящия дисертационен труд е подробно експериментално изследване 

и теоретично моделиране на електростатичното повърхностно налягане на неплътни 

колоидни монослоеве по границата вода/въздух. Водещата идея е, че двумерното 

(повърхностно) налягане в слоя се определя, преди всичко, от електростатичното 

отблъскване между частиците. Това разбиране дава различни възможности за регулиране 

на структурата на слоя и за контрол върху нея чрез насочени външни въздействия 

(внасяне на нискомолекулен електролит, прилагане на външно електрично поле и пр.). 

Ключов момент в анализа на тези свойства е и концепцията, че електростатичните 

взаимодействия между потопените части на частиците и между непотопените части на 

частиците във въздуха имат ясно изразени особености, които съществено влияят на 

проведените измервания на двумерното налягане.  

Дисертационният труд обхваща 114 страници и се състои от пет глави и четири 

приложения. В уводната глава 1 е представен накратко обектът на изследване; направен е 

анализ на предишни работи върху взаимодействията в монослой от заредени частици 

върху течна фазова граница; анализиран е съществуващият досега теоретичен модел за 

електростатичното повърхностно налягане; формулирани са главните задачи на 

дисертацията. В следващата глава 2 подробно са представени използваните от 

дисертанта материали (частици) и процедури. Описана е в детайли използваната 
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експериментална установка и са аргументирани последователните етапи на проведените 

изследвания. Подробно са представени процедурите по получаване на средната площ на 

частица, заряда на частиците и контактния им ъгъл. Глави 3 и 4 са посветени на 

систематичното описание на експерименталните резултати, както и на разработката на 

теоретичния модел за пресмятане на повърхностното налягане в монослоевете по 

границата вода/въздух. В приложенията са представени допълнителни схеми и данни, 

които са в подкрепа на интерпретацията на получените резултати. В заключителната част 

са отделени приносите на дисертационния труд, представени са подробни справки за 

наукометричните данни и научната активност на дисертанта, представен е списък на 

използваната литература. 

Дисертантът познава много добре научната литература в областта. Цитирани са над 110 

източника. Въведени са всички необходими понятия, направен е критичен преглед на 

прилаганите теоретични и експериментални подходи, използвани в дисертацията; много 

ясно са очертани по-важните научни постижения до работите на докторанта.  

Ядрото на дисертационния труд обхваща глави 3 и 4, където е изложена приносната част 

в изследванията на г-н Петков. 

В глава 3 са представени експерименталните изследвания на повърхностното налягане в 

неплътен монослой от заредени колоидни частици по границата вода/въздух. Ключов 

момент в интерпретацията на получените данни е оригиналната и, както се оказва, много 

плодотворна, идея резултатите да се анализират като се използват триангулачната мрежа 

на Делоне и съответните диаграми на Вороной. Най-важният нов резултат е установената 

връзка на (електростатичната компонента на) повърхностното налягане и разстоянието 

между частиците L: при достатъчно големи разстояния между заредените частици 

двумерното налягане в монослой от такива частици върху течна повърхност се 

подчинява на закона  L
3

. Показано е, че този асимптотичен закон е в сила и за 

монодисперсни, и за полидисперсни частици. На тази основа е разработен нов 

теоретичен клетъчен модел, който отчита многочастичковите взаимодействия в монослоя 

и крайния размер на частиците, като предлага и аналитична формула за общата 

зависимост (L) във вид на ред на Фурие. Предсказанията на модела много добре се 

съгласуват с експерименталните (L) криви, като за големите L от тази формула се 

получава експериментално установената асимптотична зависимост  L
3

. Показано е, 

че моделът отлично се съгласува и с резултати на други автори за двумерно налягане на 

монослоеве от заредени колоидни частици на границите вода/въздух и вода/масло. 

Допълнително са проведени експерименти по отлагане на такъв монослой върху SiO2 

пластинка. По този начин е установено, че електростатичното отблъскване между 

частиците преобладава над латералните капилярни сили, което води до запазване на 

подреждането на частиците, като монослоят само леко се свива. Последният резултат е 

от съществено значение за разбиране на баланса на взаимодействията в подобни системи 

и има значителен иновационен потенциал.  

В глава 4 е изследван ефектът на възможно агрегиране на частиците върху хода на 

изотермата на повърхностното налягане. Експериментално е установено, че появата на 

агрегати в монослоя от заредени частици води до нарастване на двумерното налягане  

Разработеният в гл.3 теоретичен модел е приложен към случая на монослой от агрегати и 

е получена формула за зависимостта на двумерното налягане от средното агрегационно 

число (el  n
1/2

). Представени са резултати за влиянието на добавен нискомолекулен 

електролит във водната подложка. Показано е, че с промяна на вида и количеството на 
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електролита може да се регулират фино свойствата и структурата на монослоя. 

Съществен нов момент е формулирането на количествен критерий, който позволява да се 

определи дали електростатичното отблъскване между частиците в монослоя се дължи на 

заряди върху границата частица/въздух или частица/вода. Критерият се основава на 

сравняване на данни от изотермите на повърхностно налягане и измервания на 

потенциал. За изследваните в дисертацията частици е доказано, че взаимодействията 

се определят от зарядите, разположени на границата частица/въздух. 

Най-съществените моменти от изследванията в дисертационния труд са следните:  

1. За пръв път експериментално е установено, че при достатъчно големи разстояния L, 

между заредените колоидни частици, двумерното налягане на монослоя върху водна 

подложка се подчинява на зависимостта  L
3

, както за монодисперсни, така и за 

полидисперсни частици.  

2. Разработен е нов теоретичен модел за пресмятане на електростатичната компонента на 

двумерното налягане в монослоя от заредени колоидни частици, който отчита както 

многочастичковите взаимодействия, така и крайния размер на частиците. Получена е 

обща аналитична формула за зависимостта (L) във вид на ред на Фурие, от която, при 

разстояния между частиците, много по-големи от размерите им, се получава 

експериментално установената асимптотична зависимост  L
3

.  

3. Експериментално е показано, че е подреденият неплътно опакован монослой от 

хидрофобизирани SiO2 частици може да се отложи върху твърда подложка без 

съществени изменения в неговата структура. Причината е, че този случай 

електростатичното отблъскване между частиците се оказва по-силно от латералните 

капилярни сили на привличане, които възникват при изсъхването на монослоя върху 

подложката.  

4. Експериментално е установено, че появата на агрегати в монослоя от заредени частици 

води до нарастване на двумерното налягане  Теоретично е показано, че двумерното 

налягане нараства линейно с квадратния корен от агрегационното число, el  n
1/2

. 

Намерено е, че добавянето на електролит във водната фаза поражда два ефекта, които 

водят до промени в  в противоположни посоки. От една страна, наличието на 

електролит подпомага агрегацията на частиците, което води до нарастване на 

двумерното налягане. От друга страна, внасянето на електролит намалява ефективния 

заряд на частиците, което пък действа в посока на намаляване на . Установено е, че в 

определен интервал от концентрации на електролита, преобладава първият ефект, което 

води до регистрация на привидно парадоксален факт: нарастване на електростатичното 

двумерно налягане с увеличение на концентрацията на електролита. 

Като цяло текстът на дисертацията е много добре организиран, с подробно описание на 

научните проблеми, целите, използваните експериментални методики и разработените 

моделни подходи. Получените резултатите са ясно формулирани и обсъдени в детайли. 

Нямам никакви възражения по същество. Бих помолила г-н Петков да коментира 

следните въпроси: 

1. Могат ли да се определят граници на приложимост на предлагания нов теоретичен 

модел за пресмятане на електростатичната компонента на двумерното налягане в 

монослоя от заредени колоидни частици по отношение размера на тези частици? Напр. 

установената зависимост el  n
1/2

 до какъв размер на агрегатите е валидна? Може ли в 
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рамките на предлагания теоретичен подход да се изведе по-общ критерий за валидност, 

който да включва освен агрегационното число, и размера на отделните частици? 

2. Как да се разбира твърдението на стр. 79: „В този слой могат да се свържат и ОН
-
 

йони, които образуват по-силни водородни връзки от Н2О молекули.”? Какво по-точно 

означава понятието „по-силни водородни връзки”? 

Дисертационният труд се основава на три научни статии. И трите са публикувани в 

специализирани международни издания с висок импакт фактор (Langmuir (IF= 4.457), 

Journal of Colloid and Interface Science (IF= 3.368), Philosophical Transactions of Royal 

Society A (IF= 7.055)). В две от статиите г-н Петков е пръв автор. Този факт, както и 

отличните ми впечатления от представянето на докторанта на предзащитата, ми дават 

основания да смятам, че приносите в дисертационния труд са в значителна степен лично 

дело на Пламен Петков. Публикациите са излезли съвсем скоро (2014-2016), но вече са 

забелязани и цитати (6 цитата досега). Резултатите са представяни на 12 международни и 

български научни форуми: 9 доклада (4 от тях са докладвани от докторанта) и 3 постера. 

Тези наукометрични данни, както и биографичните данни на кандидата са отличен 

атестат за г-н Петков и го представят като високообразован, успешен и перспективен 

изследовател.  

Авторефератът е направен съгласно изискванията и отразява правилно основните 

положения и научните приноси на дисертацията.  

Научните приноси в дисертационния труд могат да се определят като доказване с нови 

средства на съществени нови страни в съществуващи научни проблеми. Авторът е 

получил интересни нови данни и факти за неплътни монослоеве от заредени колоидни 

частици върху течна фазова граница. Предложил е нов теоретичен модел за пресмятане 

на електростатичната компонента на двумерното налягане в такива монослоеве. Моделът 

допринася в значителна степен за по-доброто изясняване природата на 

взаимодействията, които определят структурата и свойствата на колоидното покритие и 

дава значителни възможности за насочен дизайн на подобни системи.  

Въз основа на всичко гореизложено считам, че предложеният дисертационен труд, 

като съдържание и качество, напълно удовлетворява всички изисквания на 

ЗРАСРБ и на Препоръчителните критерии при придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в СУ за професионално направление 4.2. 

„Химически науки”. Убедено препоръчвам на Почитаемото Научното жури да 

присъди на редовен докторант Пламен Весков Петков образователната и научна 

степен “доктор” в професионално направление 4.2. „Химически науки” 

(Теоретична химия – Макрокинетика).  
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