
С Т А Н О В И Щ Е  
 
 

за дисертационния труд на Румяна Добрева Станимирова, редовен докторант в 
катедра “Инженерна химия”, Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Климент 
Охридски”, на тема “Състав и реология на адсорбционни слоеве от смеси на 
ПАВ и протеини на различни междуфазови граници” за присъждане на 
образователната и научна степен “доктор” по 4.2. Химически науки (Теоретична 
химия)  
 
От доц. д-р Румен Тодоров, секция „Повърхности и колоиди” при Институт по 
физикохимия „Акад. Ростислав Каишев”, БАН 

 
 

Предложеният дисертационен труд представлява продължение на дългогодишни 

експериментални и теоретични изследвания в катедра “Инженерна химия”. Работата по 

дисертацията е планирана и изпълнена на високо професионално ниво. Експериментите са 

проведени със съчетаване на адекватно подбрани методи за изследване на адсорбционни 

моно- и бислойни филми на фазова граница разтвор-въздух: за монослой - метод на 

осицилиращо мехурче, вана на Лангмюир и атомно силов микроскоп, а за бислойни пенни 

филми - клетка на Шелудко–Ексерова и нейна модификация за последователна адсорбция 

(“Flush cell”). Получените данни за кинетика на адсорбция на протеина хидрофобин (HFBII) 

от смесени разтвори с ниско молекулното повърхностно активно вещество натриев додецил 

сулфат и тези от зависимостите на повърхностното напрежение като функция на 

деформацията са обработени и анализирани с подходящи теоретични модели, в 

разработването, на които катедрата е една от водещите. В дисертацията са получени редица 

оригинални резултати, които определят високата й научна стойност. От тях бих откроил: 

• Изследвана е паралелна и последователна адсорбция на смеси β-casein и BSA и от 

анализа на данните, получени за свойствата на адсорбционните слоеве и 

стабилността на пенните филми, са направени предположения за възможните 

структури на протеиновите слоеве. Тези разултати могат да намерят и практическо 

приложение за моделиране и контрол на свойствата на протеинови пени и 

емулсии. 

• Предложена е процедура, която позволява събирането на всички криви на Лисажу 

получени от отделни експерименти по повърхностна реология в различни 

кинетични режими, на една универсална кумулативна крива, позволяваща 

определяне на еластичността на разширение в протеинови слоеве. 

• Определена е общата физическа картина и промените, които настъпват при 

деформацията на адсорбционния слой от протеина хидрофобин HFBII. С 



използване на атомно силов микроскоп е анализирана мезоскопската структура на 

слоя и са предложени модели за формиране на трислойни структури. 

 
В края искам да отбележа, че е налице едно оригинално по идея, добре премислено и 

извършено научно изследване, което е продължение и развитие на научната тематика на 

катедра “Инженерна химия”. Приемам получените резултати и приноси в настоящия труд 

като напълно достоверни и обогатяващи съществуващите знания и теории. Работа отваря 

пътя за нови изследвания, за изясняване на наблюдаваните явления и може да има 

практическа насоченост. Основната ми забележка е лаконичната дискусия на получените 

интересни резултати. Представената дисертация прави много приятно впечатление и с 

техническото оформяне, както и с минималния брой печатни грешки.  

 
По текста имам две забележки:  

1. BSA е белтък от кръвния серум, а не както е написано на стр. 6 “млечни протеини: 

β-casein и BSA”. 

2. При сравняване на получени данни по-коректно е да са представят в еднакви 

дименсии: сравнение на теоретично изчисления наклон на зависимостта σ(t1/2) от 

−0.0467 mN/m.s-1/2 с −5.68×10-4 N/m.s-1/2m - експериментално определен от Фиг. 

4.1Б. 

 
Във връзка с представените резултати бих искал да задам следните въпроси: 

1. Как се отнасят, получените данни за напречно сечение на площа на молекулите на 

HFBII, α44 с литературни данни за размера на молекулата? 

2. Предположението за адсорбиране на BSA на фазовата граница разтвор/въздух, в 

близост до изоелектричната точка, под формата на бислой, не противоречи ли на 

коментара на стр. 33, че дебелината на тънките течни филми от BSA и β-casein “се 

обяснавя с далекодействащо електростатично отблъскване в образувания филм, 

дължащо се на заряда на адсорбираните протеинови молекули”? 

3. Какви са съображенията Ви да изключите възможността вгъването на 

монослойните филми от HFBII да става и към водната фаза? 

 
Получените от Румяна Станимирова резултати представляван принос в изясняване 

реологичните свойства на протеинови адсорбционни слоеве на фазова граница вода−въздух, 

както и в присъствие на нискомолекулни повърхностно активни вещества. Те са 

публикувани в две статии, в едни от най-престижните специализирани международни 

списания в областта: Langmuir (IF 4.187) и Colloids and Surfaces A (IF 2.108), както и в глава 



от книгата „Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology”, (P.A. Kralchevsky, R. Miller 

and F. Ravera, Eds.), на издателство Taylor & Francis. Р. Станимирова е първи автор и в двете 

статии, което определя нейния съществен дял в разработването на дисертационния труд. 

Резултатите са докладвани на научни форуми у нас и в чужбина под формата на 4 устни, от 

които един лично изнесено от Р. Станимирова и 3 постерни съобщения. Тези наукометнични 

данни надхвърлят изискванията на ФХФ за дисертационен труд за образователната и научна 

степен “доктор” 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на гореописаните аргументи, за сериозната по обем и качество работа, 

оценявам представения труд като дисертабилен и напълно отговарящ на изискванията на 

ЗРАСРБ и препоръчителните критерии на Факултета по химия и фармация на СУ “Св. 

Климент Охридски”. Давайки своята положителна оценка, убедено препоръчвам на 

почитаемото Научно Жури, да присъди на Румяна Добрева Станимирова образователната и 

научна степен „доктор” по направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия). 

 

 
 
30.06.2014 г.  Член на журито: 

София /доц. д-р Румен Тодоров/ 

 


