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за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” 

 

Предложеният дисертационен труд съдържа 130 машинописни страници, където са 

представени 45 оригинални фигури и 7 таблици. В рамките на този обем влизат 148 урав-

нения, както и списъци на използваните символи и 142 литературни източника, цитирани в 

дисертацията. Изложението е организирано в 5 раздела, като в последния са резюмирани 

основните резултати и приноси на дисертацията. По-детайлни математически изводи и таб-

лици със специфични материални константи са изведени в 10 приложения. Авторефератът 

на дисертационния труд е добре оформен, съдържа 41 машинописни страници и отразява 

правилно важните акценти на дисертацията. 

В направеното въведение авторът успява да убеди читателя в актуалността на проб-

лема, свързан с адсорбцията на прости йони върху различни видове водни фазови граници 

и произтичащите от това електрични свойства. За актуалността на тематиката е достатъчно 

да се обърне внимание на нейното присъствие в литературата през последните години. 

Дори от частния литературен списък на настоящия дисертационен труд се вижда, че поло-

вината от цитираните заглавия са на работи от XXI век. Така критерият за отразяване на 

съвременното състояние на проблемите е покрит в пълен обем. 

За адекватността на методиката може да се прецени от част 2 на дисертацията, къ-

дето подробно е развит модел на водна повърхност на разтвор от повърхностно-неактивен 

електролит при отчитане на три основни сили на взаимодействие на йоните с повърхности 

от типа вода/въздух и вода/масло. Получените теоретични криви за концентрационните 

зависимости на повърхностното напрежение и електричен потенциал са валидирани с екс-

периментални данни за редица соли. За достоверността на резултатите може да се съди 

от направените количествени сравнения на развития теоретичен модел с получените екс-

периментални резултати, както с такива известни от литературата. Нещо повече, в част 3 са 

дискутирани и границите на валидност на модела и са приведени експериментални резул-

тати за йони с особено поведение. В следващата част 4 развитият модел е приложен за 

описание на адсорбцията на йони върху неразтворим монослой, адсорбиран на водната 

фазова граница. Проведени са сложни експерименти, които разкриват нови интересни яв-

ления и доказват правилността на моделните допускания и приближения. 

Научните приноси (НП) в дисертацията най-общо могат да се определят като разви-

тие и валидиране на модел, отчитащ взаимодействието на прости йони на електролити с 

течни междуфазови граници вода/хидрофобна фаза. Тук хидрофобната фаза може да бъде 

въздух, алкан, дълговерижен алкохол или неразтворим монослой. Разработеният трислоен 



модел на междуфазовата граница на електролитен разтвор с хидрофобна фаза е от Шму-

церов тип (НП1). С негова помощ е установено, че причината за Хофмайстеровия ефект 

върху повърхностните свойства на разтвори на алкални и алкалоземни нитрати, сулфати и 

карбонати са обемните характеристики (НП2). При дву- и три-валентните йони съществен 

принос към Хофмайстеровия ефект има и разликата в хидратацията на йоните (НП3), което 

води до по-силната им десорбция от междуфазовата граница. Замяната на въздушната 

фаза с алкан или дълговерижен алкохол не променя съществено взаимодействието на мал-

ките йони с междуфазовата повърхност, като понижението на повърхностното напрежение 

се дължи главно на двумерен осмотичен ефект (НП4). Големите йони с размер над 2 Å по-

казват отклонения на експерименталните данни от обобщения Шмуцеров модел. Техният 

анализ показва, че ван дер Ваалсовото взаимодействие йон-повърхност е отблъскване за 

вода/въздух и е пренебрежимо малко за вода/масло (НП5). Разработен е метод за пресмя-

тане на адсорбцията на електролит върху монослой от неразтворимо повърхностно-ак-

тивно вещество (НП6), където е отчетено влиянието на електролита върху състоянието на 

монослоя. Изборът на стандартно състояние на монослоя е експериментално решен чрез 

използването на кристал от повърхностно-активното вещество върху водната повърхност. 

Така определената адсорбция на всички изучавани електролити върху повърхност покрита 

с монослой е по-положителна от адсорбцията на междуфазовите граници вода/въздух и 

вода/масло, което показва съществуването на допълнителна сила на привличане на йоните 

от монослоя (НП7). Положителното зареждане на монослоя от адсорбция на малки катиони 

е доказано експериментално чрез измерване на повърхностния потенциал (НП8). 

Наукометрични данни: Представеният докторски труд е изграден върху 3 научни 
работи, които са директно свързани с темата на дисертацията. Две от тях са публикувани в 
Journal of Colloid and interface Science (IF 3.782) и една в Langmuir (IF 3.993). Сравнително 
скорошните публикации по дисертацията са били цитирани 10 пъти, което също подкрепя 
значимостта на научните изследвания. Докторантът е автор и на други 3 работи, публику-
вани по време на редовната докторантура, но в области различни от тази на дисертацията. 
Приносът на кандидата в представените резултати може да се прецени по мястото на Та-
тяна Пешкова в трите публикации по дисертацията: в 1 работи тя е първи, в 1 работа е втори 
и в 1 работа е трети автор. Основен съавтор в тези статиите е научният консултант гл. ас. д-
р Радомир Славчов, който през втората половина от докторантурата специализира в Уни-
верситета в Кеймбридж, Англия. Така тази докторантура е плод и на съвременните средства 
за комуникация и дистанционно обучение. Материалите от дисертацията са докладвани на 
6 научни конференции и симпозиуми, 3 международни и 3 национални. Като допълните-
лен актив на химик може да се спомене, че по време на аспирантурата Татяна Пешкова е 
работила на половин щат като специалист, а в последствие и като главен специалист, в Ла-
бораторията за допингов контрол към Националния Антидопингов Център на България. 
 

Заключение: 

Въз основа на гореизложеното убедено препоръчвам на Уважаемото Жури да при-

съди на Татяна Върбанова Пешкова научната степен “Доктор”. 
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