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Дисертационният труд на докторант Иван Лесов е в областта на експерименталното 
изследване на пенни системи и свързаните с тях порьозни материали. Това е един нов и много 
бързо развиващ се клон на колоидната наука и технологии. Той включва дизайн и комплексно 
охарактеризиране на макро-, микро- и наноструктурирани материали с регулируеми свойства, 
които са с изключителен потенциал за иновативни приложения. Главното предизвикателство 
пред такъв род научно-приложни изследвания е необходимостта от съчетаване на различни по 
своята същност знания и умения: класически познания за структурата, свойствата и 
взаимодействията в колоидни системи, познаване на инженерните изисквания и 
потребностите от нови материали с предварително зададени свойства. 

Целта на предлаганата дисертация е систематичното изследване на условията за получаване и 
свойствата на специален клас от макропорьозни твърди материали, които се образуват от 
течни пенни системи като прекурсори. Основните задачи са: (1) да се определят главните 
физикохимични фактори, които влияят върху стабилността на пените-прекурсори; последните 
се получават от суспензии, съдържащи силикатни частици (Tixosil) и подбрани повърхностно-
активни вещества (ПАВ); (2) да се предложи теоретична схема, която да позволи да се 
свържат характеристиките на течните пени с тези на твърдите порьозни материали. Крайната 
цел е да се разработи цялостна теоретична и експериментална процедура за получаване на 
„твърди пени”, с предварително зададени свойства, с оглед на евентуалното им практическо 
приложение. Водещата научна идея в случая е, че в зависимост от това дали частиците се 
адсорбират или не на междуфазовата повърхност течност/въздух, те стабилизират течните 
пени по различен начин. Един от основните фактори за регулиране на тези процеси е 
наличието на ПАВ. Както е известно, ПАВ, освен че участват в стабилизацията на пенните 
системи, те в различна степен могат да модифицират и повърхностните свойства на 
неорганичните колоидни частици. Тези взаимодействия позволяват регулиране на структурата 
и свойствата както на изходните течни пени, така и на получените от тях порьозни материали.  

Дисертантът познава много добре състоянието на проблема в научната литература. Цитирани 
са над 150 източника, повечето от които са анализирани в Глава 1 (Увод) и Глава 2 (Методи и 
материали). Въведени са всички основни понятия, модели и подходи, както и използваните 
техники за получаване на суспензиите, за охарактеризиране стабилността на течните пени и 
пенни филми. Направен е анализ на методиките за изсушаване, на механизмите за регулиране 
размера на порите в получените твърди порьозни материали. Докторантът се е възползувал в 
максимална степен от съществуващите в Катедрата по инженерна химия фундаментални и 
приложни знания и опит, експериментални техники и теоретични разработки в областта на 
пените и пенообразуването. 
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Основните научните приноси на дисертационния труд са следните: 

1. Експериментално са определени оптималните състав, условия за получаване и свойства на 
течните пени-прекурсори с оглед на получаването на порьозни материали с контролируеми 
свойства. Установени са основните фактори в изследваните пенни системи, които водят до по-
здрави, по-леки материали, с по-добри термоизолиращи свойства, а именно: (а) показани са 
предимствата на хидрофобизираните от ПАВ силикатни частици, които се адсорбират 
предимно на повърхността на мехурчетата; (б) обяснена е ролята на реологичните 
характеристики на суспензията (привиден вискозитет и прагово напрежение за протичане) за 
пенливостта и стабилността спрямо изтичане на вода от пените, когато са получени от 
суспензии с висока концентрация на частици и  ниска концентрация на ПАВ. 

2. Предложена е процедура за сушене на течните пени до получаване на порьозния краен 
продукт. Показано е, че образуването на пукнатини в порьозните материали е свързано с 
агрегацията на частиците в изходните суспензии. Разработен е нов теоретичен модел, който 
позволява предсказване на характеристиките на порьозния материал (масова плътност и 
степен на свиване след изпарение на водата) въз основа на характеристиките на течните 
прекурсори (обемна част на мехурчетата в пяната и масовата част на частиците в изходната 
суспензия), които са използвани за неговото получаване. 

Дисертационният труд представлява в завършен вид едно систематично и грижливо 
проведено експериментално изследване на условията за получаване на порьозни материали с 
висок иновативен потенциал. Приносите са със значителна степен на новост и могат да се 
определят като дизайн на нови материали с регулируеми свойства и подобрени 
експлоатационни характеристики, както и установяване на нови факти и доказване с нови 
средства на съществени нови страни в съществуващи научноприложни проблеми. 

Като цяло текстът на дисертацията е добре организиран, със стегнато представяне на 
научноприложния проблем, целите, използуваните модели и експериментални подходи. 
Резултатите са ясно формулирани и анализирани след всяка глава с приносен характер (гл.3-
5). Нямам никакви възражения по същество. Техническото оформяне на дисертационния труд 
също е на високо ниво. Единствената забележка, която мога да направя, се отнася до 
употребата на израза „комплементарни методи” (стр.19) вместо „допълващи се методи”. 

Дисертацията се основава на две публикации (1 – излязла от печат, 1 – предадена за печат) и 
един патент. Публикациите са в международни научни списания, реферирани и индексирани в 
световната система за рефериране, индексиране и оценяване: RSC Advances (IF=2.562) и 
Journal of Colloid and Interface (IF-3.390). Получените резултати са представяни като 9 устни 
доклада (7 са изнесени лично от докторанта) и 2 постера на различни международни и 
национални научни форуми. Не познавам лично г-н Лесов, но от предоставените материали 
по защитата може обосновано да се твърди, че приносите в дисертационния труд са в 
значителна степен негово лично дело.  

Въз основа на гореизложеното считам, че предложеният дисертационен труд напълно 
удовлетворява всички изискванията на ЗРАСРБ и на Пpепоръките за критериите 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 докторант Иван Игоров Лесов 
образователната и научна степен “доктор” в професионално направление 4.2. 
„Химически науки” (Теоретична химия – Макрокинетика).  
 

28 февруари, 2014 г.  
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