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Представеният ми за рецензия труд, съдържа 114 машинописни страници, 40 фигури и 11 

таблици. Дисертацията е построена върху 4 глави и литература, съдържаща 114 

източника. Към тези раздели допълнително са включени Основни приноси в 

дисертацията (като 5-ти раздел), четири приложения, списък на публикациите, на 

докладите и постерите представени на конференции по дисертацията и забелязаните 

цитати. Всички глави, включая и първата (Увода) са структурирани в по няколко 

подраздела, в зависимост от поставените от автора акценти в тях.  

По-долу следват коментари по качеството на дисертационния труд,  мястото на 

докторанта в него и преценка на неговото професионално ниво.   

 

1.Обща характеристика на дисертационния труд 

В тази точка се има предвид изследователската област, формулираната проблематика и 

степента на нейното разрешение. Обектът на дисертацията, очертан практически напълно 

още в заглавието, без всякакви уговорки може да бъде отнесен в областта на 

електростатиката на хетерогенните монослоеве. Уточнения по обекта, съвременното 

състояние на неговото изследване, както и моделните представи са изложени стегнато и 

ясно в 3-те подраздели на уводната глава (1). В 4-тия подраздел  (1.4) са формулирани 6 

на брой цели на дисертацията, които по своя характер бих окачествил по-скоро като 

задачи. Те са разгледани подробно в трите основни глави (2-4) на дисертацията. Степента 

на разрешение на всяка  задача ще бъде коментирано в рецензията по-долу. Изследването 

предимно има експериментален характер с принос в теорията, с цел установяване на 

поведението на монослоеве от заредени SiO2 колоидни полидисперсни частица върху 

течна повърхност (задачи (i; iii; iv; v). Интерпретацията на опитните данни (ii)  е на 



 2

базата на теория разработена съвместно  от ръководителите и докторанта. Освен 

собствени, при обсъждането са използвани резултати и на чужди автори, както 

експериментални, така и теоретични. Глави 2-ра и 3-та завършват със заключителни 

подраздели (3.4; 4.6). Това е една, бих казал много удачна насока в структурата на 

дисертациите (не само на катедрата по Инженерна химия), която, освен резюмиращ 

характер,  много препоръчително би било да включва и формулиране на нерешени и нови 

проблеми, произтичащи от постигнатото. Изложението като цяло е на добро 

професионално, впрочем традиционно за катедрата ниво. Характерен белег в това 

отношение е балансът текст  илюстративен материал (графики и таблици), с 

отличителна черта  тяхното подробно описание. Изнасянето на някои детайли в т.н. 

приложения също възприемам като много удачно. Пряко следствие от яснотата на 

изложението е възможността да бъдат забелязани незасегнати въпроси и проблеми. Така 

например, резултатите от циклите компримиране/разтягане на монослой от заредени 

частици не показват забележимо изменение на количеството частици N върху 

повърхността (вж. графиките  на фиг. 2.4 и 3.1); т.е. независимо от латералното 

взаимодействие между заредените частици не се наблюдава тяхно потъване в обема. 

Въпросът към кандидата е има ли някакви съображения (например енергетични) 

изясняващи равновесното разпределение обем/повърхност на заредените частици? 

Във връзка с графиката на фиг. 3.1 не можах да открия в дисертацията конкретен израз за 

константата С, което, струва ми се е не по-малко информативно от функционалната 

зависимост el ~ -3/2. 

Друг естествено възникващ въпрос е относно профила на контакта около потопената 

частица. Строго погледнато, около всяко тяло на границата между два флуида, с плътност 

различна от тази на флуидите, в гравитационни условия, независимо от неговата 

големина ще поражда „огъване“ на фазовата граница. На фиг. 2.9 не се наблюдава 

никаква деформация на течната повърхност, което очевидно е свързано с оптическата 

чувствителност. Въпросът към докторанта е какъв е критерия за „незабелязване“ на тези 

деформации и до каква степен той се спазва в конкретните системи.     

 В резюме, дисертационният труд има определен изследователски характер, обобщаващ 

стари решения на известни проблеми на базата на нови модели, както и регистриране на 

съществено нови ефекти.    

 

2. Компетентност на докторанта  
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Преценката ми по тази точка е на базата на самата дисертацията (като съдържание, начин на 

написване, оформление и пр.), от мястото на докторанта в научната продукция, от 

фактическото му участие в научните форуми, както и от лични впечатления (на 

предзащитата, на научни форуми, частни разговори). 

Прочитът на дисертацията ме убеждава в задълбоченото отношение на докторанта към 

материята и неговата безспорно висока научна и тук изрично ще прибавя, обща  

физическа и математическа култура. Основания за тази добавъчна оценка са личните ми 

разговори с кандидата, в последните години. По останалите критерии имащи отношение 

към комепетнтността на кандидата (научната продукция, участието в научни форуми и 

пр.) ще взема отношение в следващите точки от рецензията.  

Накратко, считам че компетентността на  Пламен Петков не само отговаря, но надвишава 

значително  стандартните изисквания за претендираната докторска степен. 

 

3. Методика на изследването 

Достойнствата на избраните методики се преценяват по тяхната адекватност и 

ефективност по отношение на изследваните обекти. Поради разнородният им характер в 

случая, (измерване на двумерно налягане, на електрически параметри, на контактни ъгли 

и пр.) е било необходимо използване на разнородна апаратура. Не мога да твърдя, че съм 

експерт в областта на въпросните методики, но съдейки от познатата ми литература, те 

напълно отговарят на съвременните изисквания. По-важното за мен по тази точка е 

демонстрацията на високата и разностранна експериментална култура, умения и 

теоретична подготовка, проявени от докторанта.             

     

4. Достоверност на материала, върху който се гради дисертационния труд 

Цялостното изложение на дисертацията, прегледът на таблиците, проверка на някои оценки 

и пр. първичен материал, коментарите и най-вече, самите публикации, докладите и 

постерите представени на тези форуми не оставят никакво съмнение за достоверността на 

получените експериментални данни и оригиналността на тяхната интерпретация.   

 

5. Основни приноси 

Авторът е формулирал общо шест приноса. Всички те почиват върху оригинални 

експериментални факти. Много съществено е да се отбележи, че пет от тях (без принос 3) 

са интерпретирани и доказват количествено моделните представи на изследователския 
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екип, участвал в изработването на докторантурата. Центърът на приносите е новият 

модел за интерпретация на двумерно налягане от заредени частици на повърхността 

(принос №2) и неговото експериментално потвърждение (принос №1). Разработената 

теория съществено подобрява известните по-стари схващания и модели на други автори. 

Допълнително е установено явлението агрегиране в монослоя, като е определено 

количествено неговото влияние върху двумерното налягане (принос №4).  

В резюме, приносите в дисертационния труд могат да се причислят към категориите, 

установяване с нови средства на нови резултати в известни явления и установяване на 

нови оригинални ефекти.  

 

6. Участие на докторанта в постигнатите резултати 

Преценката по тази точка се гради преди всичко от данните за мястото на кандидата в 

научната продукция към дисертацията, а те са: първо място в двете излезли от печат 

публикации, както и първо място в 7, от 12-те изнесените резултати на научни форуми. 

Моите лични впечатления, както от представянията на предзащитата, така и от 

споменатите вече лични разговори напълно потвърждават убеждението ми за активното и 

ангажирано отношение на кандидата не само към проблематиката на дисертацията, но и 

към науката в много по-широк аспект.    

 

7. Публикации по дисертацията 

Дисертационният труд  е обнародван в 3 статии и е представен на 12 научни форума.  

Излезли от печат са две работи съответно през 2014  и 2016г. (в Langmuir и J. Colloid 

Interface Sci.), а една (2015) е изпратена във Phil. Trans. R. Soc. A. 

 От представените резултати 4 са устни доклади изнесени от докторанта, съответно на 1 

международно и 3 регионални мероприятия. Пет от докладите, в които  г-н Петков е 

съавтор са изнесени пред най-авторитетни международни форуми. Останалите (три) 

представяния са под формата на постери.   

Тук ще отбележа, че върху излезлите статии са забелязани 6 цитата, което само по себе си 

говори за стойността и интереса към направените изследвания.  

От направения преглед става ясно, че публикационната активност не само покрива, но и 

далеч надхвърля критериите за докторска степен във Факултета по химия и фармация 

при Софийския университет.    
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8. Приложение на резултати от дисертационния труд 

Потенциалните направления за приложение на резултатите от изследванията са 

маркирани от самия докторант, както в увода (раздел 1.1), така и в заключението към 

глава 3 (раздел 3.4). Без да влизам в ненужни подробности ще уточня само, че тези 

направления са области на съвременните технологии (пикерингови емулсии, графени, 

полиметилметакрилати и пр.).  

 

9. Допълнителни бележки  

Този раздел съдържа забелязани неточности и пропуски, имащи технически характер, но 

които е препоръчително да бъдат отстранени, преди всичко с оглед ползването на текста 

в бъдеще.   

На две места (ур. 3.1, 3.40) знакът във връзката  = el + 0 е минус вместо плюс, което е 

неправилно. 

В дефиницията  Е  ( ур. 3.4) знакът минус е изпуснат 

В граничното електростатично условие (ур.3.9) би следвало да се съдържа скокът на 

индукциите от двете страни на заредената границата, но  фигурира индукцията само на 

единия флуид (въздуха). Очевидно това е приближение, което обаче заслужава коментар.  

 

10. Заключение 

Въз основа на гореизложеното убедено препоръчвам на научното жури да присъди на  

господин Пламен Весков Петков образователната и научна степен “ДОКТОР”. 

  

25 февруари 2016 г. 

      София      С уважение:  

       
 


