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на тема „Взаимодействие на прости йони във водни разтвори с течни 

междуфазови граници: адсорбция и електрични свойства”, представен         

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

 

Рецензент: проф. дхн Иван Панайотов 

 

 Дисертационният труд представлява един обстоен поглед към взаимодействието 

между йони и междуфазови граници вода-хидрофобна фаза в област на физикохимията 

с повече от 100-годишна история. 

 В уводната част са представени подробно и разбираемо, с 142 цитата, 

съществуващите основни идеи относно взаимодействието на йони с повърхности и 

модели, описващи структурата на повърхността. Тази част доказва успешното 

навлизане на дисертантката в сложната и развивана в дълъг исторически контекст 

тематика на електричните свойства на междуфазовите граници. Позоваването на голям 

брой работи в областта, вкл. пионерните такива е похвално, тъй като подобен 

дисертационен труд има и образователен характер. 

 Идеите на дисертацията са ясно формулирани и поставят важни въпроси. Кои са 

основните сили на взаимодействие, определящи поведението на различните типове 

йони с различни размери, поляризуемост и заряд? Как влияе видът на повърхността 

(W/A, W/O, W/монослой)? Каква е връзката между адсорбцията на йоните Гel и 

тензиометрични и потенциометрични характеристики на граничните повърхности? За 

да се отговори на тези въпроси са разработени теоретични  подходи, които са 

подходящи и полезни. В основата им е едно развитие на Шмуцеровия модел на 

повърхност W/A, в което се детайлизира структурата на водната повърхност по 

отношение на физическата повърхност и дебелината на хидрофобната  „пролука”. 

Разработените теоретични подходи и сравнението им с чужди и собствени данни 

позволяват да се получат отговори на поставените въпроси, представени на стр. 94-96  

на глава 5 на дисертацията. 

 Съществена част от дисертацията, която ще анализирам по-подробно е 

изследване на взаимодействието на йони с неразтворим монослой като междинна 
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ситуация между W/A и W/O гранични повърхности. Изборът на изследваната система -

монослой от додеканол е удачен, тъй като С12 - мастни киселини и алкохоли са на 

границата на неразтворимостта и могат да бъдат третирани с експерименталните 

подходи, развити за неразтворими и разтворими монослоеве. Направен е опит да се 

определи въз основа на Гибсовата адсорбционна изотерма най-пряката характеристика 

на взаимодействието - адсорбцията на солта Гel в зависимост от повърхностното 

напрежение За определяне на химическия потенциал  от опитната изотерма 

повърхностно налягане  - площ на молекула А се използва една идея на Фрумкин и 

Панкратов от 30-те години на миналия век. С този подход са направени интересни 

заключения, представени на стр. 92-93 на глава 4. 

 Достойнството на теоретичния подход за определяне на Гel (С) е грижливото 

оценяване на грешките при численото пресмятане при изменение на параметрите на 

процедурата. Оказва се, че критичният параметър за неточността на изчислението е 

стандартната стойност s, отъждествявана с т.н. повърхностно налягане на  разтичане 

s ≡ 0 - s. Тази оценка съживява една интересна страница от историята на 

физикохимията на повърхностите, относно избора на интеграционната константа. При 

обикновено използвания подход (Гудрич, Дейвис, Райдл) интегрирането се води от   

0, т.е от разреден двумерен газов слой. Поради трудностите за измерване на много 

ниски повърхностни налягания под 0.1 mN/m и невъзможността за контрол на малки 

примеси, замърсяващи повърхността, интегрирането се води от кондензирания слой, 

напр. от 50 до 20 Å2/молекула за миристинова  киселина при рН = 2, а интегралът от 

800 до 50 Å2/молекула се счита за нула. Прецизни измервания на Гуастала показаха, че 

това пренебрегване води до сериозни грешки. За съжаление, опитът да се избегне тази 

експериментална трудност като интеграционната константа се вземе от  данни за s 

води до не по-малка грешка. Повърхностното налягане s съответства на равновесието 

между 2D (монослой) и 3D (кристал) фази, но неговото определяне е несигурно и 

данните в литературата са разнобойни поради ред причини: много бавна кинетика на 

установяване на равновесието 2D - 3D; зависимост от размера на кристала и 

полиморфизма му и т.н. Редица измервания за DPPC монослоеве (Гершфилд, Сарага, 

Албон) показаха една много широка зона от стойности между 0.1 и 40 mN/m (?!) 

Хубаво би било в бъдеще да бъде проведен анализ, който да сложи точка на този 

дискусионен въпрос.  
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 Достойнството на работата са направените експериментални и теоретични 

опити, да се отчетат кинетичните ефекти, свързани с разтворимостта (Прил. V) и 

разтичането (Прил.VIII) на додеканоловия монослой при експерименталното измерване 

на (А) изотермите му. Към тях могат да бъдат направени следните бележки: 

- по отношение на корекцията за разтворимостта, илюстрирана на фиг. 39 (Прил. 

 V):  Не изглежда разумно допускането на стр. 109, че кинетиката на десорбция може 

да е бариерно определена. Такъв механизъм е характерен само за болаформни 

молекули на мастни биалкохоли (Панайотов, Joos). Да отбележа, че дисертантката си 

дава сметка, че трябва да се оцени в бъдеще и ефекта от изпарение на додеканола. 

Независимо от природата на кинетичните ефекти, наблюдаваната на фиг. 38 линейна 

зависимост на площта от времето позволява да се направят предложените теоретични 

оценки. 

- по отношение на кинетиката на разтичане на монослой около кристал 

(Прил. VIII): Интерпретацията на зависимостта (t) от фиг. 42 като резултат на 

повърхностна дифузия не е приемлива. Сравнението на експериментално 

наблюдаваното характерно време  ≈ 200 s с такова, свързано с механизъм на 

повърхностна дифузия по формулата 2 / 2D D   води до времена D с много порядъци 

по-големи. Не е възможно също наблюдаваната кинетика на разтичане да е резултат на 

ефекта на Марангони, чието характерно време е  ≈ 1 s. Разумното обяснение е 

свързано с бавна кинетика на прехода 3D (кристал)  2D (монослой), наблюдавана 

многократно при други системи. Друг въпрос - Премахването на втората бариера в 

избраната експериментална процедура не води ли до значителна пертурбация на (t) в 

първите 30-60 s на измерването? 

Една по-обща бележка. За съпоставянето на изведените теоретични изрази с 

опитни дани е необходим критичен подбор и внимателно отношение към 

експерименталните условия, при които те са получени. Пример за грижливо подбрана 

стойност необходима за теоретичните разсъждения е използваната стойност от -100 mV 

на потенциала на W/А гранична повърхност (стр. 44). В други случаи има какво да се 

желае. Освен горепосочените избор на интеграционна константа и анализ на 

разтворимостта и разтичането ще поставя и въпроса какъв е критерият да бъдат 

предпочетени едни данни от чужди автори пред други за стойностите на  на фиг. 2-4. 

Използваните в тях измерения [mg/kg] са неприемливи, особено за толкова 

концентрирани солеви разтвори. 
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Дисертационният труд е добре оформен и представителен. Основните идеи и 

понятия в него са изложени с разбиране и дълбочина. Въпреки традицията, няма да 

отбелязвам в рецензията си стилни неточности и грешки, които срещнах при 

запознаването ми с текста. Обикновено, съветвам младите изследователи да проявят 

отговорност при налагане на научната терминология - като деплеционен слой, 

маслоподобен  течноразтегнат слой и пр.  

В основата на дисертационния труд са 3 отпечатани публикации в централни 

списания. Резултатите са представени на 3 международни и 3 национални форуми. 

 Авторефератът е направен съгласно изискванията и отразява основните 

резултати и приноси на дисертационния труд. 

 В заключение, представената дисертация представлява един сериозен принос в 

изследваната област на физикохимията на повърхностите. Достойнство на работата е 

яснотата, с която са представени съществуващите идеи и подходи, върху които се 

опират разработените в нея теоретични модели. Сравнението с експерименталните 

данни, независимо от направените по-горе бележки и препоръки, позволява да се 

откроят основните характеристики на взаимодействието между йони и междуфазови 

флуидни повърхности. Впрочем, на вниманието ви е представена една във всяко едно 

отношение много успешна дисертация, която напълно отговаря на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

Правилника за приложението му и Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” Въз 

основа на всичко изложено до тук препоръчвам на уважаемото жури да присъди 

единодушно на г-ца Татяна Върбанова Пешкова образователната и научна степен 

„доктор”. 

  

 

 

София, 15.08.2016 г. 

    проф. дхн Ив. Панайотов  


