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Изучаването на самоорганизацията на амфифилни молекули във водна среда е един от най-старите 
изследователски проблеми във физикохимията. В последните две десетилетия беше постигнат 
значителен напредък в разбирането на причините за образуването на мицеларни агрегати, както и 
на факторите, които влияят върху стабилността и реорганизацията им. Тази тематика е тясно 
свързана със съвременните методи за целенасоченото създаване на нови материали и продукти, 
които имат пряко отношение към подобряване качеството на живот на човека (нанотехнологии, 
биотехнологии, пренос на лекарствени вещества и пр.). В този смисъл, задълбоченото изследването 
на свойствата на водни разтвори от амфифилни вещества продължава да е много актуална научна и 
научно-приложна тематика.  

В представения дисертационен труд се изследват две интересни и важни задачи: (1) определяне на 
основни характеристики на сферични мицели от йоногенни повърхностно-активни вещества (ПАВ) 
(агрегационно число и заряд) чрез анализ на експериментални резултати за свойствата и 
стабилността на стратифицирани пенни филми; (2) теоретично моделиране на условията за 
възникване и растеж на дисковидни агрегати във водни разтвори на нискомолекулни ПАВ.  

Дисертационният труд се състои от три глави и две приложения. Първата глава на дисертацията 
има обзорен характер. В нея са представени ясно и стегнато основните понятия и използувани 
методики, направен е и кратък обзор на основната част от използваната литература, изведени са 
целите на дисертационния труд. Следващите две глави са посветени на систематичното описание 
на методиката за определяне на важни характеристики на сферични мицели от йонни ПАВ, както и 
на обосновка и развитие на нов модел за растеж на дисковидни мицели. В края на дисертацията са 
отделени приносите на дисертационния труд, използваната литература и двете математически 
приложения. Представени са и подробни справки за научната активност на дисертанта.  

Светослав Аначков познава много добре научната литература в областта. Цитирани са над 170 
източника, основната част от които са анализирани в процеса на изложението, в глави 2 и 3. 
Въведени са всички необходими понятия, направен е преглед на прилаганите теоретични и 
експериментални подходи, използвани в дисертацията; накратко, но ясно са очертани по-важните 
теоретичните и експериментални постижения до работите на докторанта. Ядрото на 
дисертационния труд обхваща глави 2 и 3, където е изложена приносната част в изследванията на 
г-н Аначков. 

В глава 2 са представени резултатите от експерименталните изследвания за получаване на 
стъпаловидно изтъняващи (стратифициращи се) микроскопични пенни филми от три ПАВ при 
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различни концентрации над критичната концентрация на мицелообразуване (ККМ): натриев 
лаурилетерсулфат с една и с три етиленоксидни групи (SLES-1EO, SLES-3EO), и калиев 
тетрадеканоат (миристат, KMy). Допълнително са анализирани и данни, получени за 
стратифициращи се пенни филми от водни разтвори на други три ПАВ (натриев додецилсулфат 
(SDS), цетилтриметиламониев бромид (CTAB) и цетилпиридиниев хлорид (CPC)), от други автори 
в Катедра по инженерна химия на ФХФ-СУ.  

Водещата идея на проведените изследвания е следната:  

При определени условия във водни разтвори на ПАВ наличието на мицели с определена 
(сферична) форма и големина (по-малка от равновесната дебелина на пенните филми), води до 
стъпаловидно изтъняване на микроскопичните пенни филми. Този ефект на стратификация на 
пенни филми от мицелни разтвори е известен още от 90-те години и дава възможност за прецизно 
свързване на важни характеристики на този тип филми. Установено е например, че височината на 
стъпалото, както и крайната (равновесна) дебелина на филмите могат да се свържат с геометрични 
характеристики на мицелните агрегати, както и с концентрацията на амфифилното вещество в 
разтвора. В предложения дисертационен труд се решава обратната задача: тези, до голяма степен, 
универсални характеристики на микроскопичните пенни филми, се използуват за получаване на 
важни структурни параметри на мицелните агрегати. Така напр. от височината на 
стратификационното стъпало Δh може да се определи броя на молекули в сферичните мицелни 
агрегати за всяко от изследваните ПАВ. Освен това, от крайната (равновесна) дебелина h0 на 
стратифициращи се пенни филми пък може да се извлече информация за заряда Z на мицелите на 
йонни ПАВ.  

Както е посочено в литературния обзор на дисертацията, определянето на броя на молекулите и 
заряда на агрегата, дори в най-простия случай на сферични мицели, е свързано с нееднозначност и 
с необходимост от анализ на резултати от приложение на различни експериментални техники. С 
предлаганата от дисертанта методика тези характеристики на мицаларните разтвори могат да се 
извлекат едновременно и само от експерименти с микроскопични пенни филми. В дисертацията 
този подход се използва за пръв път за определяне на основни структурни параметри на йонни 
сферични мицели. Основни предимства са следните: (1) „меките” гранични условия по фазовите 
граници на филмите дават възможност за фино регулиране на подреждането на мицелните агрегати 
в силно анизодиаметричната област на тънкия течен филм (ТТФ); (2) добре разработената 
методика за измерване на дебелината на ТТФ позволява прецизна регистрация на дебелината на 
„стъпалата”. Тези експериментални предимства водят до по-точно определяне на търсените 
величини, при това в експерименталните условия, които са най-близо до теоретичното моделиране 
на такива системи. В този смисъл основната част от получените в дисертационния труд резултати 
са нови и оригинални, като разкриват допълнителни възможности за разбиране и на механизма на 
самоорганизация в подобни комплексни течни среди. 

Изследванията, описани в Глава 3, са свързани с разработване на нов теоретичен модел за растежа 
на дисковидни мицели. Както е известно, класическата картина за възникване на лиотропни 
структури в зависимост от концентрацията на амфифилното вещество е основана на принципа на 
противодействуващите сили (principle of opposing forces, J.Israelachvili et al., Faraday Trans. 2, 72, 
1525 (1976)). В методично отношение това позволява взаимодействията в мицелните разтвори да се 
разделят на вътреагрегатни и междуагрегатни. При подобна постановка на задачата, всички 
вътреагрегатни взаимодействия се отчитат чрез подходящо подбран модел за образуване и растеж 
на мицелите. Следвайки тази схема, дисертантът е разработил нов теоретичен модел за статичната 
структура на амфифилни разтвори, в които възникват и нарастват дисковидни мицели. Подробната 
теоретична разработка представлява по-нататъшно развитие на т.нар. стълбичен модел за (линеен) 
растеж на мицелни агрегати (ladder model, P.Missel et al., J.Phys.Chem., 84, 1044 (1980)). 
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Предлаганият в дисертацията модел се основава на концепцията за двумерен растеж на агрегатите, 
които в случая са моделирани като тородискове. Движещата сила на растежа е разликата в 
химичните потенциали на амфифилната молекула в дисковидна и в цилиндрична част на мицела, 
определена от параметъра p = (μ(c) −μ(d) ) / kT . Тъй като излишъкът от периферната енергия на 
мицела се увеличава с нарастване на мицеларния диаметър, то дисковидните мицели се появяват в 
тесен концентрационен интервал. В този интервал енергиите в тороидалните периферни области са 
по-ниски, а самите дискове са с размери по-малки от максимално възможните за съответната 
стойност на параметъра p. По тази причина дисковидните мицели се наблюдават сравнително по-
рядко в сравнение с цилиндричните мицели. Моделът е приложен за интерпретация на данни за 
светоразсейване от разтвори на смесени мицели и от разтвори на флуорирани ПАВ.  

Най-съществените моменти от изследванията в дисертационния труд са следните: 

1. Разработена е нова методика, която позволява за мицели на йонни ПАВ да се определят 
агрегационното число Nagg от големината на стратификационното стъпало Δh, и заряда Z – от 
крайната дебелина h0 на стратифициращи се микроскопични пенни филми. Методиката е 
приложена към различни мицеларни разтвори от йонногенни ПАВ. За три от тях - SDS, CTAB и 
CPC – получените по новата методика данни са в съответствие с тези от други измервания. За 
останалите три системи – водни разтвори на SLES-1EO, SLES-3EO и KМy – Nagg и Z са получени за 
първи път от дисертанта. Предимствата на предложения нов подход са: (i) Nagg и Z се определят с 
използване на един набор от експериментални данни; (ii) Nagg и Z се получават за всяка 
концентрация на ПАВ, а не са средни стойности за концентрационен интервал над ККМ; и (iii) Nagg 
и Z могат да се определят и в системи, за които методите основани на светоразсейване или 
флуоресценция са неприложими или трудно приложими. 

2. Предложен е нов теоретичен модел, който описва растежа на дисковидни мицели, които са 
моделирани като тородискове. Изведени са теоретични изрази за концентрационните зависимости 
на средните агрегационни числа по брой и по маса за дисковидни мицели. Предложен е израз за 
параметъра на растеж на този тип мицеларни агрегати, аналогичен на съответната константа на 
растеж в класическия стълбичен модел. Установено е, че дисковидните мицели се появяват в тесен 
концентрационен интервал, който може да се дефинира чрез параметъра на растеж р: 0 < p < 0.1. 
Така развитата теоретична схема дава убедително от физична гледна точка обяснение защо 
дисковидните мицели се наблюдават доста по-рядко в сравнение, например, с цилиндрични 
мицели. Това е един важен нов резултат, който съществено допълва и уточнява специфичната роля 
на молекулната структура на ПАВ от гледна точка на хидрофилно-хидрофобния баланс за 
възникване и растеж на амфифилни агрегати с определена форма и големина във воден разтвор. 
Подобно теоретично изследване в тази пълнота се прави за пръв  път от дисертанта.  

Резултатите в дисертацията са получени като са използвани в максимална степен възможностите 
на комбиниран протокол, който включва експериментални изследвания на свойставата и 
стабилността на микроскопични пенни филми и разработване на молекулно-термодинамични 
модели за възникване и растеж на мицеларни агрегати във водна среда. Дисертантът успешно се е 
справил със специфичните трудности, които съпътстват използуването на тези методики към водни 
разтвори на различни ПАВ в концентрационната област над ККМ.  

Научните приноси на дисертационния труд са със значителна степен на новост и представляват в 
завършен вид едно систематично и грижливо проведено комплексно теоретично и 
експериментално изследване на важни проблеми на амфифилната самоорганизация във водни 
разтвори на ПАВ. Приносите са формулирани ясно и отразяват правилно основните постижения на 
докторанта. Приемам тези приноси и считам, че те могат да се определят като доказване с нови 
средства на съществени нови страни в съществуващи научни проблеми и явления.  
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Като цяло текстът на дисертацията е много добре организиран, със стегнато описание на научните 
проблеми, използваните експериментални методики, модели и математически подходи. 
Резултатите са представени и анализирани подробно във всяка от главите с приносен характер (гл. 
2-3). Нямам никакви възражения по същество.  

Авторефератът е направен съгласно изискванията и отразява правилно основните положения и 
научните приноси на дисертацията.  

Ще отбележа само някои дребни езикови неточности, като напр. „натуралното рН на разтворите” 
(стр. 12) вместо „дебелината на филма в хода на експеримента се определя с компютър” (стр. 12), 
„деплиционно взаимодействие” (стр. 27). Може би е добре в литературния обзор да се включи и 
още една статия, която макар и публикувана отдавна, има отношение към тематиката на  
дисертацията: W. E. McMullen, A. Ben-Shaul, W. Gelbart,  J. Coll. Interface Sci., vol. 98, 523-536 
(1984). Доколкото ми е известно в тaзи работa за пръв път се предлага хипотезата за наличие на 
феноменологичен параметър, който определя стабилността на дисковидни мицели в сравнение със 
сферични и цилиндрични агрегати.  

Дисертационният труд се основава на три научни статии. И трите са публикувани в 
специализирани международни издания с висок импакт фактор (Advances in Colloid and Interface 
Science (IF=8.010), Current Opinion in Colloid and Interface Science (IF=7.036), Journal of Colloid and 
Interface Science (IF=3.390)). В две от статиите г-н Аначков е пръв автор и това ми дава основание 
да смятам, че приносите в дисертационния труд са в значителна степен лично дело на дисертанта. 
Публикациите са излезли съвсем скоро (2012-2014), но вече са забелязани и цитати (5 цитата 
досега). Резултатите са представяни на 8 международни и български научни форуми: 5 доклада (2 
от тях са докладвани от докторанта) и 3 постера. Г-н Аначков е изнесъл и поканен доклад в 
Technion-IIT, Haifa, Israel през януари 2014 г. Вън от дисертацията той е съавтор и на още 2 статии 
в специализирани международни издания с импакт фактор (Journal of Optoelectronics and Advanced 
Materials, Colloid Journal). Тези наукометрични данни, както и биографичните данни и 
педагогическата активност на кандидата, са отличен атестат за Светослав Аначков и го представят 
като изключително успешен, млад и перспективен изследовател.  

Въз основа на всичко гореизложено считам, че предложеният дисертационен труд напълно 
удовлетворява всички изискванията на ЗРАСРБ и на Препоръчителните критерии при придобиване 
на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ за професионално направление 4.2. 
„Химически науки”. Убедено, и с голямо удоволствие, препоръчвам на Почитаемото Научното 
жури да присъди на редовен докторант Светослав Емилов Аначков образователната и научна 
степен “доктор” в професионално направление 4.2. „Химически науки” (Теоретична химия).  
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