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Дисертационният труд на докторант Златина Митринова е в областта на експерименталното 

изследване на структурата и свойствата на пенни системи, стабилизирани със смеси от 

нискомолекулни повърхностно-активни вещества (ПАВ). Една от основните идеи в тази, по 

същество класическа област на колоидната химия е хипотезата, че процесите при образуване и 

разрушаване на пените могат ефективно да се контролират чрез прецизен подбор на 

компонентите на системата. Насоченият дизайн на стабилизиращият състав има значение както 

от фундаментална гледна точка за по-доброто разбиране на динамичните свойства на тези 

комплексни течни среди, така и за редица разнообразни приложения, например в козметичната 

и хранителната промишлености, за производство на противопожарни пени и пр. 

Целта на предлаганата дисертация е систематично изследване на възможностите за ефективен 

контрол на динамичните свойства на пени чрез подбор на подходящи ко-сърфактанти. 

Изследването е съсредоточено върху пенна система, стабилизирана със смес от следните 

сърфактанти: анионното ПАВ натриев додецил етер сулфат (SLES) и цвитерйонното ПАВ 

кокоамидопропил бетаин (CAPB). Като ко-сърфактанти са използвани основно наситени 

мастни киселини с различна дължина на въглеводородната верига (8-18). Основните динамични 

свойства, които са изследвани са: (1) пенообразуване; (2) реологични свойства на пените; (3) 

Оствалдово зреене. Водещата научна идея в случая е, че свойства и структура на 

адсорбционните слоеве от ПАВ имат решаваща роля за специфичните динамични свойства на 

изследваните пени. В този смисъл, контролът върху тези свойства може да се осъществява чрез 

внимателен избор на структурата и количеството на внесените ко-сърфакатанти, както и чрез 

внасяне на някои специфични добавки, които допълнително модифицират повърхностните 

свойства и динамичните условия в течната фаза на пенните системи.  

Дисертантката познава отлично състоянието на проблема в научната литература. Цитирани са 

над 170 източника, повечето от които са анализирани в Глава 1 (Увод) и Глава 2 (Използвани 

материали и методи). Трябва да се отбележи, че в тази изследователска област се работи много 

интензивно и прави впечатление прецизният подбор на цитираните източници. Въведени са 

последователно всички основни понятия, модели и подходи, използваните техники за 

получаване на пените, за охарактеризиране на динамичното и равновесно повърхностно 

напрежение, на повърхностните реологични свойства, както и методиките за изследване на 

свойствата и стабилността на течните пени и пенните филми.  

Приносната част на дисертационния труд обхваща Глави 3-5, като всяка от тези глави завършва 

с обощение на получените резултати. Представено е прецизното описание на проведените 

изследвания, съчетано с кратка мотивация за всеки тип използвана методика и стегнато, ясно 

тълкуване на получените резултати. В този смисъл дисертационният труд представлява единно 

и отлично организирано изложение на научния проблем, подходите за неговото решаване и 

ясно формулирани резултати.  

 



Основните научните приноси на представената дисертация са следните: 

1. Експериментално е установено, че добавянето на мастните киселини C8 и C10 като ко-

сърфактанти към концентрирани разтвори на SLES+CAPB  води до значително покачване на 

вискозитета на водните разтвори. Предполага се, че причината е образуването на преплетени 

(обемни) нишковидни мицели. Добавянето на същите киселини към по-разредени разтвори на 

SLES+CAPB води до увеличаване на обема на получената пяна, което се свързва с по-бързата 

кинетика на адсорбция на основните ПАВ (SLES и CAPB). 

2. Добавянето на мастните киселини C12, C14, C16 и C18 към концентрирани разтвори на SLES 

и CAPB не променя вискозитета на тези разтвори. Добавянето на същите киселини към 

разредени разтвори на SLES+CAPB обаче, води до висок повърхностен модул на разширение 

и/или свиване на повърхността. Този ефект се свързва с образуването на кондензиран смесен 

адсорбционен слой по фазовата граница разтвор/въздух. Показано е, че когато стойността на 

този повърхностен модул е над 100 mN/m, размерът на мехурчетата намалява съществено в 

движещи се пени. 

3. Предложен е нов теоретичен модел за описание на процеса на Оствалдово зреене на 

мехурчетата в концентрирани пени, при който се отчита влиянието на обемната част на газа и 

размера на пенните филми. Експерименталната проверка на модела показва много добро 

съгласие между теоретичните предсказания и експерименталните резултати. 

4. Експериментално е установено, че скоростта на Оствалдово зреене на мехурчетата зависи 

съществено от повърхностния модул на адсорбционния слой от ПАВ. При слоеве с висок 

повърхностен модул, скоростите на Оствалдово зреене са по-ниски. Това се свързва с 

намалената пропускливост на газовите молекули през кондензираните адсорбционни слоеве в 

тези системи.  

Научните приноси на дисертационния труд са със значителна степен на новост и представляват 

в завършен вид едно систематично и грижливо проведено експериментално изследване на 

възможностите и условията за контрол върху важни динамични свойства на пените чрез 

модификация на стабилизиращият състав от основни ПАВ (SLES и CAPB) с добавка на ко-

сърфактанти. Тези приноси могат да се определят като получаване на нови факти и доказване с 

нови средства на съществени нови страни в съществуващи научни проблеми. 

Дисертацията се основава на три публикации, които са излезли от печат (2011 – 1; 2013 – 2). 

Публикациите са в международни научни списания, реферирани и индексирани в световната 

система за рефериране, индексиране и оценяване: Langmuir (2 статии, IF=4.384) и Colloid and 

Surfaces A (1 статия, IF=2.494). По публикациите досега са забелязани 21 цитата, което, според 

мен, е отлично постижение за работата на един редовен докторант. Получените резултати са 

представяни като 8 устни доклада (4 са изнесени лично от докторантката) и 6 постера на 

различни международни и национални научни форуми. Не познавам лично Златина Митринова, 

но от предоставените материали по защитата може обосновано да се твърди, че приносите в 

дисертационния труд са в значителна степен нейно 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”. С пълна убеденост препоръчвам на 

Почитаемото Научно жури да присъди на докторант Златина Георгиева Митринова 

образователната и научна степен “доктор” в професионално направление 4.2. 

„Химически науки” (Теоретична химия).  
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