
СТАНОВИЩЕ
От доц. д-р. Веселин Димитров Тончев, член на научно жури

Институт по Физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ – БАН

Относно дисертационния труд на

Татяна Върбанова Пешкова

на тема:

„ Взаимодействие на прости йони във водни разтвори с течни

междуфазови граници: адсорбция и електрични свойства“

за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“

с научен ръководител проф. д-р Румен Цеков и

консултант д-р Радомир Славчов
Биографичните данни биват обикновено изреждани в рецензиите и затова ги пропускам

тук.

Дисертацията, насочена към изясняване взаимодействията на прости йони на електролити

с течни междуфазови граници вода|хидрофобна фаза, е написана върху общо 130 страници

и съдържа 4 същински глави плюс приноси и заключение, както и 10 приложения и 142

литературни източника. Авторефератът коректно отразява съдържанието на

дисертационния труд. Не намерих списък на публикациите в основата на дисертацията, но

по индиректни данни може да се съди, че има такива и те са вече цитирани.

Представено е едно богато изследване, отразяващо широко познаване на проблема в

неговите многобройни измерения. Предложени са решения, описани систематично и може

би малко многословно в гл. 5. Дори са формулирани нерешни въпроси, което показва една

ясна визия за областта като цяло и не се среща често в труд от този тип.

Не мога да не отбележа специално еднотипно висококачествените графики в целия труд.

Някои забележки:

- на стр. 12 “добре познатата формула“ - за кого?;



- на стр.14 „Затова при сравнението в тази част е направен опит да няма прекалено

голямо разнообразие от източници за Δσ на различните електролити“ – как е

правен отборът?

- деплеционен – нова дума? (за първи път - стр. 33)

Въпрос

- Кое оправдава линеаризацията на Болцмановото разпределение? (стр.19, у-ние 4)

Актуалност на научната област:

Както методите в дисертацията, така и обектът на изследването са висока степен на

актуалност.

Напълно приемам осемте приноса като обхват, но не мога да направя препоръки за

тяхното съкращаване, а от такова трудът определено би спечелил.

Преди заключението следва да се отбележи, че придобитата от Татяна Върбанова

Пешкова в хода на работата по дисертацията несъмнена компетентност, би била от

значение за бъдещата ѝ работа.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Представеният ми дисертационен труд отговаря на изискванията на Закона за развитие на

академичния състав в Република България и Правилника за неговото приложение за

придобиване на ОНС „Доктор”. С оглед на приносите, съдържащи се в дисертацията,

препоръчвам на членовете на научното жури да гласуват в полза на присъждането на

Татяна Върбанова Пешкова на образователната и научна степен „доктор”.

София, 15.09.2016 г.

/доц. д-р Веселин Тончев/




