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РЕЦЕНЗИЯ 

Върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен “доктор” 

в професионално направление 4.2 „Химически науки” (Физикохимия). 

Автор: Татяна Върбанова Пешкова.  

Катедра: „Физикохимия”, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. 

Кл.Охридски”. 

Тема: Взаимодействие на прости йони във водни разтвори с течни междуфазови граници: 

адсорбция и електрични свойства.    

Рецензент: доц. д-р Лидия Боянова Александрова от Институт по физикохимия  

„Акад. Р. Каишев” при БАН. 

 

 

Татяна Върбанова Пешкова е родена  през 1988 г в Казанлък. През 2013 г. е завършила 

магистратура по химия “ Колоидни системи в съвременната наука и технологии” във  

Факултет по химия и фармация, на  Софийския университет „Св. Кл.Охридски”. 

През периода 2013 – 2014 е работила като специалист и главен специалист в Антидопингов 

Център, Лаборатория Антидопингов Контрол.  

Зачислена е  на редовна  докторантура през 2013 г. към  Катедра „Физикохимия”, Факултет 

по химия и фармация, Софийски университет „Св. Кл.Охридски”. 

Дисертационният й труд се състои от пет глави и десет приложения, представени в 130 

страници. В него са включени 45 фигури, 7 таблици, 148 формули и 142 литературни 

източника.  

В дисертационния труд се изследва много задълбочено взаимодействието на йони на силни 

електролити с течни междуфазови граници вода-хидрофобна фаза. Разгледани са три вида 

хидрофобни фази - въздух, масло тип алкан и дълговерижен алкохол (прости граници); и 

междуфазова граница вода-монослой-въздух (сложна граница). Изследвана е адсорбцията 

на йоните върху тези междуфазови граници. Взаимодействието на йоните в електролитен 

разтвор с разтечен по повърхността на разтвора монослой е важно като модел за 

взаимодействието на йони с мембрана. Развити са теоретични модели, чиито предсказания 

са сравнени с експериментални резултати (собствени и на други автори), като са получени 

оригинални важни научни заключения. Представената дисертация е в актуална научна 

област с голямо практическо значение и получените резултати са на високо научно ниво.  

Решаването на задачите поставени в дисертацията имат важно директно приложение във 

физикохимията на атмосферата, флотацията ,нефтодобивната промишленост и др. Също 

така имат важно индиректно приложение в областта на значително по сложните 

взаимодействия на йоните  с протеини и минерални повърхности. Изобщо адсорбцията на 

йони на силни електролити на фазовите граници вода/ хидробна фаза има фундаментално 

значение за широк кръг от биологични и индустриални процеси. 

Експериментално е изследван ефекта на простите йони върху свойствата на посочените 

фазови повърхности. Показано е, че различните видове противойони са интегрирани в 

различна степен в адсорбционния слой на фазовата граница, като степента на вграждане на 

противойоните в адсорбционния слой следва добре известния ред на Хофмайстер.  
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Теорията е използвана за обяснение на редица експериметални наблюдения. По своя 

характер тези работи представляват формулиране и обосноваване на нова хипотеза, както и 

доказване с нови средства на съществени нови страни на съществуващи проблеми и теории. 

Коментирани  са различните сили на взаимодействие, които възникват между йон и 

повърхност като причина за наблюдаваната десорбция (и понякога адсорбция) на йоните: 

електростатични взаимодействия на изображение и хидратация, хидрофобните и ван дер 

Ваалсовите и специфични взаимодействия като  йон-повърхностен диполен момент. 

Дискутирани са  класическите модели за адсорбция на прости електролити върху течни 

повърхности : модел на Онзагер-Самарас-Вагнер, модел на Шмутцер, модел на Лангмюр и 

моделът на Ошима . Моделът на повърхността, който е използван, е базиран на класическия 

модел на Шмутцер. В рамките на модела на Шмутцер, основното взаимодействие между йон 

и повърхност е хидратационното, и само при ниски концентрации (под 100 mM) се налага 

отчитането на потенциала на изображение. Всички останали взаимодействия се 

пренебрегват. Шмутцер счита Rйон-повърхност за свободен параметър, еднакъв за двата йона, 

който се определя от експерименталните данни. Проблем с всички тези модели е, че не се 

отчита активността на електролитния разтвор и се използва разстоянието Rйон-повърхност като 

напасващ параметър, който проблем бива решен в дисертацията. 

 Основна цел на настоящия дисертационен труд е теоретично моделиране на междуфазовата 

граница на електролитен разтвор с хидрофобна фаза на базата на експериментални 

резултати (собствени и на други автори). Водещата идея са представите на Шмутцер за 

адсорбцията на йоните на междуфазови граници вода-хидрофобна фаза. 

Дисертационният труд се състои от пет глави и десет приложения. 

В уводната глава 1 е представен накратко обектът на изследване; направен е анализ на 

предишни работи върху взаимодействието на йоните с междуфазовата граница между вода 

и хидрофобна фаза; коментирани са класическите модели за адсорбция на прости 

електролити върху течни повърхности: Модел на Онзагер-Самарас-Вагнер, модел на 

Лангмюир, модел на Шмуцер, моделът на Ошима; формулирани са главните задачи на 

дисертацията.  

В следващата глава 2 е представен модел на междуфазовата граница на концентриран 

електролитен разтвор|хидрофобна фаза, който работи за йони с относително малки размери. 

Моделът включва в себе си сили на хидратация и изображение, т.е. базиран е на класическия 

Шмутцеров модел.Той е разширен с отчитане разликата в радиусите на хидратираните йони 

и дебелината на „хидрофобната пролука“. Разгледан е ефектът на присъствието на малки 

йони в разтвора върху изменението на повърхностното напрежение на разтвора (Δσ) и 

повърхностния електростатичен потенциал (Δχ) и е сравнен с предложения модел за 

структурата на междуфазовата граница, който включва в себе си сили на хидратация и 

изображение. Установено е, че обемните характеристики (коефициента на активност и 

диелектрична проницаемост) на разтвора са до голяма степен отговорни за наблюдаваното 

йон-специфичното поведение на повърхностните характеристики (Δσ и Δχ). При сравнение 

на модела с експериментални данни за Δχ за малки йони (Фиг. 18) има само качествено 

съвпадение по знак на Δχ докато   Фиг. 19 показва едно количествено съвпадение при ниски 

концентрации, а така също теорията описва правилно йон-специфичният ефект. 

Предложеният модел се справя много добре за междуфазови граници вода|въздух, 

вода|неполярно масло и вода|полярно масло. За специфичното поведение на асиметрични 

електролити се оказва от значение зарядът на йоните, и оттам разликата в хидратацията им. 
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Глава 3 е посветена на внимателен анализ на отклоненията от горепредложения модел от 

Шмутцеров тип и са направим изводи за йон-специфичните взаимодействия, които не са 

отчетени в модела: хидрофобни, ван дер Ваалсови, взаимодействие между йон и 

повърхностен диполен момент, както и предположения за някои евентуални процеси, които 

настъпват в разтвора – хидролиза, комплексообразуване.  

Глава 4 е посветена на взаимодействията на йоните с незаредени монослоеве и 

Хофмайстеровия ефект , както и на разработката на  експериментален метод за 

определянето на адсорбцията на солта върху повърхност с разтечен неразтворим 

монослой. 
В приложенията са представени експерименталните данни и математически анализи 

използвани при интерпретацията на получените резултати.  

В заключителната част са отделени приносите на дисертационния труд, представен е списък 

на използваната литература. 

Дисертантът познава много добре научната литература в областта. Цитирани са 142 

източника. Въведени са всички необходими понятия, направен е критичен преглед на 

прилаганите теоретични и експериментални подходи, използвани в дисертацията; много 

ясно са очертани по-важните научни постижения в научната литература по темата на 

дисертацията. 

Дисертационният труд се основава на три научни статии. И трите са публикувани в 

специализирани международни издания с висок импакт фактор една в (Langmuir (IF= 4.457), 

две в Journal of Colloid and Interface Science (IF= 3.368).  

В една от статиите докторантът е пръв автор. Този факт, както и отличните ми впечатления 

от представянето на докторанта на предзащитата ми дават основания да смятам, че 

приносите в дисертационния труд са в значителна степен лично дело на автора. Резултатите 

са представяни на 3 международни и 3 български научни форуми: 3 доклада и 3 постера. 

Тези наукометрични данни, както и биографичните данни на кандидата са отличен атестат 

за Татяна Пешкова и я представят като високообразован, успешен и перспективен 

изследовател, който може сам да поставя и решава актуални научни проблеми. 

Авторефератът е направен съгласно изискванията и отразява правилно основните 

положения и научните приноси на дисертацията. 

Особени критични бележки по дисертацията нямам.  

В текста биха могли да бъдат избегнати някои лексикални изрази, като “обемен 

активитетен коефициент”по-добре “обемен коефициент на активност”,   

“…хидратираните радиуси на катиона и аниона” по-добре “радиусите на 

хидратираните йони”  , стр. 69 “че адсорбцията на KCl върху монослой, разтечен около 

октадеканолови кристали, е ≈ 0“, “Зависимостта на Гибсовата и физическата адсорбция 

на електролита, Γel () и Γel
z=0 …” (стр. 77) би трябвало да се говори за адсорбция на 

електролит на физическата граница,   и др. 
Оставам с впечатление ,че неуместно е използвано понятието интерполация в случая на 

приложение на регресионния анализ (стр.74 и фиг. 25) .По точно би било “апроксимация”. 

 До колкото ми е известно използването на цифрово диференциране води до значителни 

грешки. Впрочем сам авторът самокритично подчертава ( стр. 77), че резултатът е качествен, 

но по-добър в литературата няма и в този смисъл е задоволителен. 

Оценките на коефициента на активност при много високи концентрации близки до 

концентрацията на разтворимост са несигурни, тъй като много трудно се отчита 

взаймодействията поради сложния им характер.  Използваната формула е полуемпирична и 

важи за средни концентрации до 2- 3 мола  ( виж. Формула (82)).  
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При оценка на влиянието на  електролитната концентрация посредством диелктричната 

проницаемост върху повърхностния потенциал  е предположено без мотивация 

съотношението стр. 45 формула (45). Струва ми се малко пресилено, доколкото структурата 

на повърхността и обема се различават. 

До каква степен е оправдано използването на парциални величини ( например парциален 

обем) за идеален разтвор при тези високи концентрации на електролит? 

Има математически изрази, в които едновременно фигурират символи за молна и моларна 

концентрация , което затруднява значително читателя  например изразите на стр. 42. Неясна 

е и самата дефиниция на Cel  в списъка на означенията в началото на дисертацията. 

Като риторичен въпрос може да попитаме защо са цитирани резултатите на Каракашев след 

като силно се различават от тези на другите автори? 

На фиг. 29 е представено равновесно повърхностно напрежение на додеканолови 

кристали като функция на концентрацията Cm на електролита в подложката, 25○C. 

Защо е толкова голяма неопределеността (разсейването) при Сm=1 mol/kg? 
Въпреки направените незначителни забележки ,авторът оставя много добро впечатление с 

сериозната математическа ерудиция, умението да прави задълбочен  критичен  анализ на 

научните факти , широките теоретични познания.  

Научните приноси в дисертационния труд имат главно фундаментален характер могат да се 

определят като доказване с нови средства на съществени нови страни в съществуващи 

научни проблеми. Авторът е получил интересни нови данни и факти за взаимодействието 

на прости йони на електролити с течни междуфазови граници вода|хидрофобна фаза. 

Предложил е нов трислоен модел на междуфазовата граница на електролитен разтвор с 

хидрофобна фаза. Моделът допринася в значителна степен за по-доброто изясняване 

природата на взаимодействието на йоните с междуфазовата граница между вода и 

хидрофобна фаза.  

Разработен е метод за пресмятане на адсорбцията на електролита (Γel) върху монослой от 

неразтворимо повърхностноактивно вещество, като е отчетено влиянието на електролита 

върху състоянието на монослоя, което в явен вид е нов резултат в литературата.  

Въз основа на всичко гореизложено считам, че предложеният дисертационен труд, като 

съдържание и качество, напълно удовлетворява всички изисквания на ЗРАСРБ и на 

препоръчителните критерии при придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в СУ за професионално направление 4.2. „Химически науки”. Убедено 

препоръчвам на почитаемото Научно жури да присъди на редовен докторант Татяна 

Върбанова Пешкова образователната и научна степен “доктор” в професионално 

направление 4.2. „Химически науки” (Физикохимия). 

 

 

 

 

 

  14.09.2016      РЕЦЕНЗЕНТ: 

       /доцент д-р Лидия Александрова/ 

 


