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С Т А Н О В И Щ Е 
от акад. проф. дфзн Петър Атанасов Кралчевски от ФХФ-СУ 

член на научното жури по защитата 
на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен 

“Доктор” 
Автор на дисертационния труд: Иван Игоров Лесов, редовен докторант по 

специалност 4.2 Химически науки към катедра «Инженерна Химия» при ФХФ-СУ 
Тема на дисертационния труд: “Получаване на порьозни материали от пени 

стабилизирани със силикатни частици”. 
 

Кратки биографични данни за кандидата. Иван Игоров Лесов е роден на 
3 юли 1985 г. в гр. София, където завършва средното си образование в 55-то СОУ 
„Петко Каравелов” с пълно отличие в профил биология и химия с разширено 
изучаване на английски език. Бакалавърска степен получава през 2008 г. в 
специалност „Химия” със специализация "Физикохимия и Теоретична химия" в 
Химическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" с много добър успех. 
Магистърска степен получава през 2009 г. – завършва магистратурата „Колоидни 
системи в съвременната наука и технологии“ към Химическия факултет на СУ с 
отличен успех. От 2008 г. работи като химик към НИС на СУ по приложни проекти 
на катедра Инженерна химия (ИХ) към ХФ. През 2010 г. е зачислен на редовна 
докторантура с научни ръководители проф. дхн Николай Денков и проф. д-р 
Славка Чолакова. През 2013 г. Иван Лесов е отчислен с право на защита. Във 
връзка с работата му по научно-приложен проект, както и по дисертацията му, 
която е свързана с проекта, той е бил на два пъти (през 2011 и 2013 г.) гост–
изследовател във фирмата Saint Gobain, Франция. 

Научни публикации. Иван Лесов е съавтор на 5 научни публикации. Три от 
тях са по дисертацията му: Две статии в реферирани списания (RSC Advances и 
J. Colloid Interface Sci.) и един международен патент. Другите 2 са една статия в 
сборника на 5-тия Световен конгрес по емулсии и една статия от 2011 г. върху 
емулгиране в реферираното списание Langmuir, на която има забелязани 4 цитата.  

Докладване на резултатите пред научни форуми. Резултати от 
изследванията на дисертанта са включени в 11 презентации на конференции, от 
които 9 доклада и 2 постера; 7 от докладите са изнесени лично от докторанта, 
включително на международни конференции в Москва и Лисабон.  
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 Преподавателски опит. Докторантът има съществен принос към 
преподавателската дейност на катедра ИХ към ФХФ. Участвувал е в 
разработването на повече от 35 практически упражнения за студенти. Водил е над 
350 ч. упражнения към курсовете за бакалавърската степен „Приложна 
термодинамика”; „Химична кинетика”; „Дисперсни системи”; „Преносни явления” 
и „Механика на непрекъснатите среди и реология”, както и към курса „Пени, 
антипенители и миещо действие” за магистърската степен.  

 Тематика на дисертацията. Дисертацията включва системно 
експериментално изследване върху най-съществените фактори, влияещи върху 
устойчивостта и свойствата на пени стабилизирани с частици, както и на твърди 
порьозни материали получени чрез изсушаване на въпросните пени. Разработен е 
теоретичен модел (в три варианта) на промяната на масовата плътност на 
порьозния материал в хода на неговото изсушаване и въз основа на сравнението на 
модела с експеримента е предложено механистично обяснение на наблюдаваните 
етапи на сушене. Тази тематика в кондензиран вид е отразена в заглавието на 
дисертацията: “Получаване на порьозни материали от пени стабилизирани със 
силикатни частици”. Темата на дисертацията има и съществена практическа 
значимост, което трябва да се подчертае. 

 Основни научни приноси. В края на представената дисертацията са 
формулирани три основни оригинални приноса, с научната значимост на които аз 
съм съгласен: 

(1) Установено е, че по-здрави и фини пени се получават, когато 
хидрофобизираните от повърхностно активното вещество (ПАВ) наночастици се 
адсорбират върху повърхността на мехурчетата, в сравнеие със случая, когато 
повърхността на мехурчетата е заета от ПАВ, а частиците остават в обема на 
водната фаза (в каналите на Плато). 

(2) Експериментално са установени зависимости между свойствата на 
пяната и реологичните характеристики на суспензията (частици и ПАВ във вода). 
Впечатляващо е полученото линейно намаляване на обемната част на въздуха 
захванат в пяната с увеличението на макро-вискозитета на суспензията (Фиг. 3.10).  

(3) Изследавни за закономерностите при изсушаването на пяната и 
превръщането й в твърда порьозна среда, като е разработен количествен инженерен 
модел (Глава 5).  
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Към тези приноси, аз бих добавил разработената експериментална 
методология, която позволява на изследователя да намери оптималните условия за 
получаване на стабилни пени. В дисертацията, тази методология е приложена към 
система от частици и амфотерно ПАВ (Фиг. 3.4.А) и катионно ПАВ (Фиг. 4.3.Б). 
Това изследване демонстрира системност и находчивост, и е свързано с 
извършването на голяма по обем експериментална работа.  

Дисертацията е написана ясно и системно, и е безупречно оформена. 
Резултатите са подходящо представени и старателно илюстрирани от 46 цветни 
фигури и снимки. Цитираните 156 литературни източника свидетелствуват за 
детайлно проучване на наличната информация по темата на дисертацията.  

 Забележки и коментари: Системното и убедително представяне на 
резултатите, и изследователският успех на дисертанта и неговите научни 
ръководители с получаването на стабилни порьозни материали от пени не оставя 
много място за забележки. Единствената ми съществена забележка касае Фиг. 5.9.В 
(Fig. 9С в статията в RSC Advances). Става дума за обяснението на прехода от 
изсушаване без свиване към изсушаване със свиване. Написано е, че този преход 
става, когато капилярните налягания между частиците достигнат стойност, която е 
по-голяма от тази на праговото напрежение. Това е по-скоро коментар, отколкото 
обяснение.  

 В изсъхващите канали на Плато настъпва съществен топологичен преход, 
при който (1) системата в каналите от двуфазна (частици/вода) става трифазна 
(частици/вода/въздух), като (2) същевременно водната фаза от непрекъсната става 
дисперсна. Последната образува пръстеновидни мостове (pendular rings) около 
точките на контакт на съседните частици, а капилярната сила дължаща се на тези 
мостове е достатъчно мощна за да предизвика наблюдаваното свиване на 
материала. Настъпването на този съществен топологичен преход изглежда да е най-
правдоподобното обяснение на наблюдавания преход от изсушаване без свиване 
към изсушаване със свиване. Ако това действително е така, Фиг. 5.9.В би трябвало 
да представя каналите на Плато като трифазна система (частици/вода/въздух), а не 
като двуфазна система (частици/вода). 

 Горната дискусия касае прецизиране на механистичното обяснение на 
етапите на сушене и не накърнява значимостта на цялостния принос на 
дисертационния труд. 
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Заключение 

Дисертантът е получил оригинални и много интересни резултати с голямо 
практическо значение. Всички изисквания на Павилника на СУ и допълнителните 
препоръки на ФХФ са удовлетворени. Ще гласувам убедено да бъде присъдена 
степента «доктор» на Иван Игоров Лесов. 

 

Дата: 18 януари 2014 г.    Член на журито 

 

      Акад. проф. дфзн Петър А. Кралчевски 


