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Дисертационният труд за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор“ на докторант Иван Лесов е на тема: “Получаване на порьозни 

материали от пени, стабилизирани със силикатни частици” и представлява 

обстойно експериментално и теоретично научно изследване в областта на 

получаването, структурата и свойствата на минералните пени. Минералите 

пени притежават редица качества, като механична якост, топло и звуко 

изолационни свойства, ниско тегло и т.н., което ги прави много подходящи 

материали за случаите когато тези качества имат важно значение. Въпреки че, 

основните принципи и методи за получаването на пеноматериали са 

разработени през 50-те години на миналия век, едва през последните две 

десетилетия, научните, научноприложните изследвания и развитието на 

технологиите позволиха широкото приложение на металните пени. 

пенопластмасите и др. в редица области на индустрията и практиката. Не е 

такъв случая обаче, при получаването на порьозни материали на базата на 

стабилизирани с частици пени. Както е отбелязано в дисертацията, цитирам: 

Получаването на течни пени, стабилизирани с частици е предизвикателство 

само по себе си. Необходимо е частиците да имат определена форма, размер и 

стойност на контактактния ъгъл. Контролът над всеки от тези параметри е скъп 

и времеемък, което за сега прави получаването на тези порьозни материали 

индустриално неизгодно” Сложността на процесите и факторите отговорни за 

получаването на пеноматериали с добре дефинирани свойства обуславя все 

по-нарастващия интерес към научните и научноприложните изследвания в тази 

област. В тази връзка представения за рецензия дисертационен труд е в 

актуална научна област с голямо значение за практиката.    
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Биографични данни 
Г-н Лесов е придобил бакалавърска степен по „Химия“, със 

специализация “Теоретична химия и физикохимия”, през 2008, а магистърска 

степен по  „Колоидни системи в съвременната наука и технология“, през 2009 

година в СУ “Климент Охридски”. Участвал е в разработването на над 35 

практически упражнения за студенти и 2 лекционни курса. Водил е над 350 ч. 

упражнения към шест курса: Приложна термодинамика (бакалаври); Химична 

кинетика (бакалаври); Дисперсни системи (бакалаври); Пени, антипенители и 

миещо действие (магистри); Преносни явления (бакалаври); Механика на 

непрекъснатите среди и реология (бакалаври);. Бил е член на факултетния 

студентски съвет (2005-2009), член на общо събрание на факултета (2007-2013) 

и член на факултетен съвет (2008-2009). Член е на Европейско колоидно 

общество (ECIS). Гостуващ изследовател: Юни, 2013 фирма Saint Gobain 

Recherche (Франция); Февруари, 2011 фирма Saint Gobain Recherche (Франция) 
Дисертационният труд съдържа 113 страници, 46 фигури и илюстрации и 

2 таблици и е съставен от пет глави. Цитирани са 156 литературни източника. 

Искам да отбележа, че повече от 50 процента от цитираните научни трудове са 

публикувани през последните 10 години, което говори, че докторантът е добре 

запознат със съвременното състояние на научните изследвания в тази област. 

Дисертацията се основава на 1 статия в списание с импакт-фактор, 1 патент и 1 

статия предадена за печат (предполагам вече приета). Общо г-н Лесов има 4 

статии, като на двете статии включени в дисертацията докторантът е на първо 

място. Има изнесени общо 9 доклада на национални и международни научни 

форума, като 7 от тях е изнесъл лично. Представени са и два постера.  
 Кратък анализ на отделните глави на дисертацията.  

В уводната глава (глава 1) са дадени основните понятия, процеси и 

механизми използвани при изследванията проведени в рамките на 

дисертацията. Последователно са разгледани главните фактори определящи 

свойствата и стабилността на течните пени използвани като прекурсори за 

получаването на твърдите пени. Дефиниран е начина за получаването на 

средния размер на мехурчетата в пяната, разгледани са структурните елементи 

на пените, (канали на Плато и пенните филми), ролята на повърхностно 

активните вещества и ролята на частиците за стабилизирането на пените. 

Описани са процесите протичащи при пенообразуването чрез механично 
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разбъркване, процесите на синерезис, Оствалдово зреене (дифузията на газ 

между мехурчетата в пяната), коалесценцията (сливане на мехурчета поради 

скъсване на филмите между тях) и др. Дадени са основните характеристики на 

твърдите пени като: плътност на порьозния материал, порьозност на твърдите 

пени, вид и размер на порите. Разгледани са процесите, които протичат при 

изпарение на водата от пените при превръщането им в порьозни материали. 

Направен е критичен анализ на публикуваните научни разработки по темата 

въз основа на който са дефинирани две основни цели на дисертацията: 

практическа и научна. Практическа цел е да се получат порьозни материали с 

контролирана плътност, чрез използването на течни пени като прекурсори. 

Научните цели на дисертацията са; да се установят основните физикохимични 

фактори, които влияят върху пенливостта и стабилността на течни пени, 

получени от суспензии с висока концентрация на частици и ниска концентрация 

на ПАВ; да бъде проведен теоретичен анализ на получените експериментални 

резултати и да се установят основните количествени характеристики, които 

определят стабилността на получените пени и да се разработи нов теоретичен 

модел, свързващ характеристиките на течните пени с характеристиките на 

твърдите порьозни материали. Много информативна е Фиг. 1.6 на която е 

представен подхода за решаването на дефинираните по-горе цели и е 

показано, че всяка стъпка служи като обратна връзка за контрол на резултатите 

получени в предходния етап.  

Тази глава е написана много ясно, последователно и компетентно, което 

ми дава основание да заключа, че докторант Лесов е много добре запознат със 

съвременното състояние на научния проблем.  

Във втора глава са разгледани подробно използваните за изследванията 

ПАВ, частици, експерименталните методи и процедури. Дадени са 

характеристиките на апаратите “Ролков Хомогенизатор и Пулсов ултразвуков 

хомогенизатор” използвани за приготвяне на суспензиите от силикатни частици. 

Подробно е разгледан планетарният миксер представляващ ротор-статор 

хомогенизатор със сложна геометрия използван за получаването на пяната. 

Описани са методите за охарактеризиране на стабилността на пените спрямо 

изтичане, коалесценция, Оствалдово зреене, свиването и плътността на 

получените порьозните материали. Дадени са методите за охарактеризиране 

на тънките течни филми, определяне на потенциала на прехлъзване (ζ-
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потенциала) на частиците в изследваните суспензии, повърхностно напрежение 

на разтворите, размер на порите в порьозни материали, високоефективна 

течна хроматография (HPLC) за определяне на концентрацията на ПАВ 

(кокоамидопропил бетаин (CAPB)). Казаното до тук илюстрира колко 

разнообразни експериментални методи и техники е било необходимо да 

овладее докторантът, за да може да проведе изследванията необходими за 

постигане на поставените цели на дисертационния труд.  

В следващите трета, четвърта и пета глави са представени 

експерименталните и теоретични изследвания върху двата критични етапа при 

получаването на порьозни материали: а) получаването на стабилни течни пени 

с необходимите свойства и б) изсушаването на пените до получаване на 

твърди порьозни материали    

Трета глава е посветена на изследване на пенообразуването и 

стабилността на пени с висока концентрация на силикатни частици и 

амфотерното ПАВ. Проведени са многобройни експериментални изследвания с 

цел да се установят факторите влияещи върху пенливостта на суспензиите и 

стабилността на пените спрямо изтичане, Оствалдово зреене и изсушаване. 

Показано е, че пенливостта намалява линейно с увеличаване на привидния 

вискозитет на суспензиите. Установено е, че пените, получени от суспензии с 

прагово напрежение за протичане над определена стойност са стабилни 

спрямо изтичане на вода и Оствалдово зреене в продължение на години и 

могат да се използват като прекурсори за получаване на порьозни материали. 

Намерено е, че използваното амфотерното ПАВ - кокоамидопропил бетаин 

(CAPB), модифицира взаимодействията между частиците и стабилизира 

мехурчетата спрямо коалесценция. Доказано е, че образуването на пукнатини 

при изсушаване на течните пени е свързано с агрегацията на частиците в 

изходните суспензии. Крайният резултат от тези изследвания е, че са намерени 

подходящите условия при които от течните пени да се получат стабилни 

порьозни материали с необходимите качества.  

В следващата четвърта глава са представени резултатите от 

изследването на пенообразуването и стабилността на пени с висока 

концентрация на силикатни частици и катионен сърфактант (ПАВ). 

Изследванията са подобни на тези описани в предишната глава, но за разлика 

от амфотерното ПАВ използвано за приготвянето на изходните суспензии в 
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този случай се прибавя катийонно ПАВ. В първия случай амфотерното ПАВ се 

адсорбира върху частиците, но това не води до адсорбцията им на 

повърхността на мехурчетата (и филмите) и пените се стабилизират главно от 

свободното количество ПАВ, докато катийонното ПАВ се адсорбира върху 

частиците и ги модифицира (хидрофобизира) така, че те се адсорбират на 

повърхността на мехурчетата и определят стабилността на получените пени и 

пенни филми. Това е позволило да се направи сравнение между свойствата на 

пени стабилизирани с частици (адсорбирани на повърхността на мехурчетата) 

и пени, стабилизирани с ПАВ и тримерна мрежа от частици във водната фаза. 

Анализа на резултатите от изследванията представени в глави 3 и 4 е довел до 

следните по-важни заключения, че прекалено силните взаимодействия между 

частиците водят до много висок вискозитет (затруднено пенообразуване) или 

агрегация на частиците (образуване на пукнатини при сушене на пробите); 

частиците, адсорбирани върху повърхността на мехурчетата, водят до по-слабо 

пенообразуване, но блокират почти напълно процеса на Оствалдово зреене в 

сравнение с частиците, които образуват само мрежа в течната фаза на пяната; 

пените, при които повърхностите на мехурчетата са стабилизирани с частици, 

са по-подходящи за получаване на стабилни порьозни материали. Тези 

материали са с по-голяма здравина и по-малък размер на порите. 
Глава 5 е посветена на втория критичен етап а именно: “Получаване на 

порьозни материали от прекурсор течни пени: механизъм на сушене и 

теоретично моделиране”. Процесът на сушене на течните пени, т.е. 

трансформацията на течната пяна в порьозен материал е съпроводена с 

промяна на обема и масата на пяната. За описанието на този процес са 

разработени три теоретични модела: модел на изотропно свиване (модел 1), 

модел при който се предполага че мехурчетата не се свиват по време на 

сушене (модел 2) и модел предполагащ че изпарената вода се заменя с въздух 

от мехурчетата (модел 3). Проведените систематични експериментални 

изследвания са показали, че макроскопските пени и мехурчетата в тях се 

свиват еднакво (изотропно) по време на изпарение на водата т.е. модел 1 

описва най-адекватно свиването и плътността на порьозните материали при 

сушенето съобразно началните характеристики на пените. Модела позволява 

предсказване на плътността на сухия порьозен материал и на свиването 

вследствие на сушенето, като функция от началната обемна част на 
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мехурчетата в пяната и от масовата част на частиците в изходната суспензия. 

Дадено е и механистично обяснение на трите етапи на сушене, илюстрирано на 

фиг. 5.9. По време на първия етап, водата се изпарява от пробите без да се 

наблюдава свиване (индукционен период) По време на втория период се 

наблюдава значително свиване на пробите. Частиците, намиращи се в стените, 

се пренареждат до тяхното плътно опаковане, след което свиването спира. По 

време на крайният етап, водата в пяната се изпарява без това да води до 

последващи промени в обема на порьозния материал. В последната част на 

тази глава е направено сравнение на топлопроводността на получените 

порьозни материали с тази минерални вати, достъпни на пазара, и силикатни 

аерогелове. Показано е, порьозните материали имат топлопроводност, която е 

с около 15-30 % по-ниска от тази минералните вати, докато силикатните 

аерогелове имат по-добри топлоизолиращи свойства, но тяхното производства 

е много по-скъпо и имат по-лоши механични показатели.  

Основните приноси (три на брой) са дефинирани много добре и отговарят 

на поставените цели в дисертацията. Първия принос има значение за 

практиката, защото дава насоки какви свойства трябва да притежават течните 

пени, за да се получат порьозни материали с необходимите качества. Втория 

има научен характер (теоретично е обяснена ролята на реологичните 

характеристики на суспензията) и научноприложен характер. Третия принос е 

относно разработения теоретичен модел за предвиждане характеристиките 

порьозните материали и има фундаментален характер.  

Нямам въпроси или забележки по дисертационният труд. Не забелязах 

грешки или пропуски, които заслужава да бъдат коментирани.  

Заключение  
Дисертационният труд на докторант Иван Игоров Лесов е не често 

срещано съчетание на научни и научноприложни изследвания на много високо 

научно ниво. Препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да 

гласуват за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” на Иван 

Игоров Лесов от Катедра по Инженерна химия, ФХФ, Софийски университет. 

 

26.02.2014 г.       Рецензент:  
        /Доц. д-р Христо Христов/ 
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