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Целите поставени в дисертацията са свързани с изследването и решаването на две особено важни за 
физикохимията на мицеларните разтвори задачи. Първата от тях е влиянието на сферични йонни 
мицели върху стратификацията на пенни филми, а втората е посветена на детайлен теоретичен 
модел за нарастване на дисковидни мицели. Актуалността на проблемите в дисертационния труд в 
научно и приложно отношение е безспорна. 

Основните научни приноси на дисертационния труд са следните: 

По първата задача. Разработена е нова методика, която позволява да се определят агрегационното 
число и заряда на мицели на йонни ПАВ от височината на стратификационното стъпало и от 
крайната дебелина на стратифицирани пенни филми. Определянето на двете величини от данните 
за стъпаловидното изтъняване на пенни филми има очевидните предимства: определят се 
едновременно от един набор от експериментални данни; получават се за всяка концентрация на 
ПАВ; може да се определят даже за мътни разтвори, където други методи, основани на 
светоразсейване или флуоресценция, са трудно приложими. 

Наред с предимствата на методиката са дискутирани и ограниченията й: пенните филми трябва да 
стратифицират и мицелите трябва да бъдат сферични, което е изпълнено при достатъчно висока 
концентрация на ПАВ, при която обемната част на мицелите да е висока, но мицелите да са все още 
със сферична форма; и концентрацията на добавен електролит трябва да е достатъчно ниска, така че 
да не се потисне стратификацията.  

Методиката е приложена за определяне на агрегационното число и заряда на мицели от три 
„конвенционални” ПАВ (SDS, CTAB, CPC). Получените в този случай величини са много добро 
съответствие с литературните данни. За първи път са получени агрегационното число и заряда на 
мицели от три цитирани в дисертацията ПАВ (SLES-1EO, SLES-3EO и KMy). 

По втората задача. Развит е детайлен теоретичен модел, който описва растежа на дисковидни 
мицели. Изведени са теоретични изрази за зависимостта от концентрацията на средните 
агрегационни числа по брой и по маса за мицели с форма на тороидален диск. Теорията показва, че 
растежът на дисковидните мицели се контролира от разликата между стандартните химични 
потенциали на молекула ПАВ в дисковидна и в цилиндрична мицела, характеризирана от 
параметъра p. За p<0, образуването на дисковидни мицели е енергетично неизгодно и преобладават 
цилиндричните мицели. Обратно, при p>0, дисковидните мицели са стабилната форма на 
агрегиране на ПАВ. Освен това е установено, че дисковидните мицели се появяват само в тесен 
концентрационен интервал, в който параметъра p<0.1. 

Моделът е приложен за интерпретация на три набора данни от светоразсейване на разтвори от 
смесени мицели и разтвори на флуорирани ПАВ. Забележително е, че във всички случаи 
напасването на данните дава p<0.1, което е в съгласие с теоретичните предсказания. Предложеният 
от докторанта модел, също така обяснява защо дисковидните мицели се наблюдават сравнително 
рядко в сравнение с цилиндричните мицели, а именно - само в тесния интервал 0 < p < 0.1. 

 

Имам следните забележки към написаното в дисертацията: 

1. Използването на повече от три-четири подточки в изложението, според мен затруднява 
възприемането на иначе стройната и последователна теория. Това особено важи за Глава 3 в частта 
за разширение на стълбичния модел за дисковидни мицели – 3.5., където подточките са 6 и също 
така в частта за теста на модела с данни за смесени мицели - 3.7., където подточките са 5. Едно 



 

 

възможно решение е написването на изречения, които биха свързали по-плавно отделните 
подточки.  

2. Част от фигурите в дисертацията се намират твърде далече от мястото на първото им цитиране, 
понякога на 2 или 3 страници напред, а дори в някои случаи и назад. Едно възможно решение тук е 
по-пестеливото използване на таблиците чрез намаляване на разстоянията между редовете им, 
които според мен са твърде разтегнати. Типичен пример е Таблица 2.2, която е на цялата страница 
17 от дисертацията, Таблица 2.3, която пък е на цялата 24 и повече от половината от 25 страница. 
Друг пример в този дух е, че в Глава 2 фигура 7 предшества фигура 6, Фиг.7 се цитира за първи път 
в средата на страница 30, докато Фиг. 6 – в края на същата страница.  

3. Прави недобро впечатление начина на цитиране на редица литературни източници в 
дисертацията. Например, статията Danov, 2011, цитирана в дисертацията на страници 6, 7, 9, 13, 16, 
17, 21, 23, 25 и др. и статията Danov et al., 2011, цитирана на страници 6 (през един ред от Danov, 
2011), 11, 15, 21 (отново през няколко реда с Danov, 2011) и т.н. Може би става въпрос за една и 
съща статия, а именно (Danov KD, Basheva ES, Kralchevsky PA, Ananthapadmanabhan KP, Lips A. 
The metastable states of foam films containing electrically charged micelles or particles: experiment and 
quantitative interpretation. Adv Colloid Interface Sci 168 (2011) 50–70)? Друг пример е цитирането в 
дисертацията на статията Christov, 2010 на страници 25 и 26. От списъка с литературата на страница 
98 става ясно, че тази статия би трябвало да се цитира като Christov et al., 2010 (Christov NC, Danov 
KD, Zeng Y, Kralchevsky PA, von Klitzing R. Oscillatory structural forces due to nonionic surfactant 
micelles: data by colloidal–probe AFM vs. theory. Langmuir, 26 (2010) 915–923).  

4. Следващата ми забележка се отнася до текста във фигурите на дисертацията, които навсякъде са 
на английски език.  

Бих задал и следния въпрос: Могат ли многобройните изрази, формули, интеграли, редове и др., 
поставени в Приложенията, (особено в Приложение Б) да бъдат използвани като справочни. 
Основанията за това ми питане са, че никъде там (в Приложенията) не е цитирана литература, пък 
макар и справочна (например Корн и Корн, Wikipedia и др.), следователно изведените в 
Приложенията формули би трябвало да са голям, според мен, принос на самия автор. Ако това е 
така, защо не са споменати отделно в приносите на докторанта в дисертацията? 

С изключение на споменатите по-горе забележки, като цяло текстът на дисертацията е добре 
организиран, със стегнато представяне на научноприложния проблем, целите, използваните 
теоретични модели и експериментални методи. Резултатите са ясно формулирани и анализирани 
след всяка глава с приносен характер (гл.2-3). Нямам никакви възражения по същество. Специално 
на мен ми направи особено добро впечатление умелото и сполучливо използване на съчетанието от 
теоретичен (математически) анализ и числени методи за атакуването и решаване на многобройните 
проблеми при пресмятането на суми, интеграли (включително несобствени), изложени както в 
дисертацията, така и в Приложенията.  

Дисертацията се основава на три публикации. Публикациите са в изключително престижни 
международни научни списания, реферирани и индексирани в световната система за рефериране, 
индексиране и оценяване - Adv. Colloid Interface Sci. (2012) с 5 забелязани цитати, Curr. Opin. 
Colloid Interface Sci., (2013) и J. Colloid Interface Sci. (2014).  

Получените резултати са представяни като 6 устни доклада (2 са изнесени лично от докторанта, 
като 1 е поканен доклад в Университета в Haifa, Israel и изнесен лично от докторанта) и 3 постера 
на различни международни и национални научни форуми. Не познавам лично г-н Аначков, 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, но дори и значително надхвърля 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 докторанта Светослав Емилов 
Аначков образователната и научна степен “доктор” в професионално направление 4.2. 
„Химически науки” (Теоретична химия – Макрокинетика).  
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