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за дисертационния труд на Гергана Милкова Радулова, редовен докторант в 
катедра “Инженерна химия”, Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Климент 
Охридски”, на тема “Повърхностна реология на адсорбционни слоеве от 
протеина хидрофобин и от негови смеси с други протеини: експеримент и 
теоретичен модел” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” 
по 4.2. Химически науки, Теоретична химия (Макрокинетика)  
 
От доц. д-р Румен Тодоров, секция „Повърхности и колоиди” при Институт по 
физикохимия „Акад. Ростислав Каишев”, БАН 

 
 

Предложеният дисертационен труд представлява продължение на дългогодишни 

експериментални и теоретични изследвания на повърхностната реология на адсорбционни 

слоеве, провеждани в катедра “Инженерна химия”. Работата по дисертацията е планирана и 

изпълнена на високо професионално ниво, при съчетаване на адекватни подбрани методи за 

измерване на реологичното поведение на смесени протеинни адсорбциони слоеве в 

стационарен и осцилаторен режим. Получените данни за повърхностните реологични 

свойства са обработени и анализирани с подходящи теоретични модели, в разработването, на 

които Катедрата е една от водещите. За изясняване връзката между измерените реологични 

зависимости и структурата на съответните адсорбционни слоеве, са изследвани 

микроскопични пенни филми от смеси на хидрофобин HFBII и глобуларни (β-лактоглобулин 

и овалбумин) и неподредени (β-казеин) протеини, както и на конвенционално повърхностно 

активно вещество (Tween 20). 

В дисертацията са получени редица оригинални резултати, които определят високата 

й научна стойност. От тях бих откроил: 

• Изследвана е повърхностната реология на прехлъзване, в стационарен и 

релаксационен режими, на хидрофобинови адсорбционни слоеве на фазовата 

границата въздух/вода, в присъствие на β-казеин. Получените данни за 

еластичността и вискозитета на вискоеластичния повърхностен слой, са 

интерпретирани в рамките на адекватен реологичен модел. 

• На базата на вискоелестичното поведение на смесени адсорбционни слоеве от 

хидрофобин и β-казеин е предложен тиксотропен реологичен модел, който 

позволява да се определят повърхностните еластичност и вискозитет на 

прехлъзване, като универсални функции на скоростта на деформация. Получено е 

отлично съгласие между еластичностите и вискозитетите определени в 

стационарния и осцилаторния режими, което потвърждава адекватността на 



модела. Определянето на основните реологични параметри в модела, позволява 

сравнение на различни вискоеластични протеинови слоеве и може да бъде 

използван за оптимизиране и контрол на свойствата на флуидни дисперсни 

системи стабилизирани с такива слоеве. 

• Охарактеризиран е ефектът върху еластичността и вискозитета на адсорбционни 

слоеве от хидрофобин при добавяне на глобуларни (β-лактоглобулин и овалбумин) 

и неподредени (β-казеин) протеини, както и на конвенционален ПАВ (Tween 20). 

Анализът с разработената реологична методология показва, че присъствието на 

глобуларните белтъци засилват реологичния отклик на слоя, докато добавянето на 

протеин с неподредена структура и ПАВ предизвикват омекване на 

адсорбционния слой и разрушаване на хидрофобиновата повърхностна еластична 

мрежа. 

• Експериментите с тънки течни филми, стабилизирани с изследваните смеси 

позволяват да се интерпретира ефекта на добавките чрез изменение на структурата 

на адсорбционния слой на фазовата границата въздух/вода. 

 
В края искам да отбележа, че е налице едно оригинално по идея, добре премислено и 

извършено научно изследване, което е продължение и развитие на научната тематика на 

катедра “Инженерна химия”. Приемам получените резултати и приноси в настоящия труд 

като напълно достоверни и обогатяващи съществуващите знания и теории, важни и от 

практическа гледна точка. Основната ми забележка е върху краткостта на литературния 

обзор, който би било добре да завърши със  систематизиране на нерешените проблеми върху 

повърхностната реология на адсорбционни слоеве от хидрофобин и негови смеси, във връзка 

с целите и задачите на дисертацията.. Представената дисертация прави много приятно 

впечатление и с техническото оформяне, както и с минималния брой печатни грешки.  

 
Във връзка с представените резултати бих искал да задам следните въпроси: 

1. Какви критерии са използвани за игнориране на експерименталните криви с 

анормално поведение и какъв е броят на възпроизводимите криви в отделните 

измервания? 

2. Каква е принципната разлика между използваната в дисертацията клетка на 

Майселс-Джоунс и клетката на Ексерова-Шелудко, широко използваната в т.нар. 

„thin-film-presure-balance“ техника? 

 
Получените от Гергана Радулова резултати представляван принос в изясняване 

реологичните свойства на смесени адсорбционни слоеве от хидрофобин на фазова граница 



вода−въздух, в присъствие на протеини и нискомолекулни повърхностно активни вещества. 

Те са публикувани в три статии, в едни от най-престижните специализирани международни 

списания в областта: Langmuir (IF 4.457), Faraday Discussions (IF 4.606) и Adv. Colloid 

Interface Sci. (IF  7.776). Резултатите са докладвани на научни форуми у нас и в чужбина под 

формата на 8 устни доклада, от които два лично изнесени от Г. Радулова, и 5 постерни 

съобщения. Справка в базите данни ISI Web of Knowledge и Scopus показва, че и трите 

публикации на резултати от дисертацията са цитирани общо 19 пъти и това ми дава 

основание да считам, че са получили и широко международно признание. Трябва да се 

отбележи, че представените публикации надхвърлят препоръчителните критерии на 

Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски” за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор”. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на гореописаните аргументи, за сериозната по обем и качество работа, 

оценявам представения труд като дисертабилен и напълно отговарящ на изискванията на 

ЗРАСРБ и препоръчителните критерии на Факултета по химия и фармация на СУ “Св. 

Климент Охридски”. Давайки своята положителна оценка, убедено препоръчвам на 

почитаемото Научно Жури, да присъди на Гергана Милкова Радулова образователната и 

научна степен „доктор” по направление 4.2. Химически науки, Теоретична химия. 
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