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Представеният дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 
„доктор“ на тема „Контрол на динамичните свойства на пени, чрез използване на ко-
сърфактанти“ представлява комплексно научно изследване в областта на дисперсните 
системи. През последното десетилетие динамичните процеси в пени (разкъсване на 
мехурчета, реологично поведение на пени, изтичане на течност от пяна, Оствалдово зреене и 
др.) са обект на редица изследвания, поради голямото им практическо значение и сравнително 
ниската степен на научно разбиране. Редица експерименти са показали, че върху голяма част 
от динамичните свойства на пените съществено влияние оказват свойствата на 
адсорбционните слоеве, които от своя страна могат да се контролират посредством 
добавянето на ко-сърфактанти. В настоящия дисертационен труд като ко-сърфактанти са 
използвани наситени мастни киселини с различна дължина на въглеводородната верига. 
Динамичните свойства на пените, които са изследвани са (1) Пенообразуване; (2) Реологични 
свойства на пени при триене вътре в пяната и триене пяна-стена и (3) Оствалдово зреене.  

Получените резултати са в основата на 3 научни публикации в списания с импакт-
фактор (две статии са публикувани в списанието Langmuir с импакт-фактор 4.384 и една 
статия е в списанието Colloids and Surfaces A с импакт фактор 2.354), по които до момента са 
забелязани 21 цитата. Резултатите по дисертацията са представяни на 5 международни и 9 
български научни сесии и конференции, като 7 от тях са представяни лично от 
докторантката.  

В дисертацията е установено е, че добавянето на мастни киселини C8Ac и C10Ac в 
концентрация от 1 тегл. % към разтвори на SLES+CAPB с концентрация 10 тегл. % води до 
значително нарастване на вискозите на разтворите (от 6.6 mPa.s до 55 Pa.s), поради 
образуването на преплетени нишковидни мицели в концентрираните разтвори. Показано е, 
че добавянето на мастни киселини C12Ac-C18Ac към концентрираните разтвори на 
SLES+CAPB не повлиява съществено вискозитета им, докато присъствието им в 
разредените разтвори води до образуване на двумерна фаза от кондензиран адсорбционен 
слой върху повърхността на мехурчетата, който се характеризира с висок повърхностен 
модул, когато молната част на мастната киселина в смесения слой достигне около 30 %. 
Показано е, че граничната стойност на повърхностния модул, над която триенето вътре в 
адсорбционния слой има съществен принос към общото триене в движещи се пени и 
размерът на мехурчетата намалява, е 100 mN/m. Развит е детайлен теоретичен модел за 
описание на процеса на Оствалдово зреене в концентрирани пени, при който се отчита 
влиянието на обемната част на газа и броя на пенните филми. Направена е експериментална 
проверка на модела и е получено много добро съгласие между теоретичните предсказания и 
експерименталните резултати.  

За решаването на задачите поставени в дисертацията, г-ца Митринова е използвала 
разнообразни експериментални методи, а именно: (1) С помощта на ротационен реометър 



Gemini е охарактеризирано реологичното поведение на изследваните пени при триене вътре 
в пяната; при триене между пяната и стената, както и реологичното поведение на 
концентрираните разтвори; (2) С метода на максимално налягане в мехурче е 
охарактеризирано влиянието на изследваните ко-сърфактанти върху кинетиката на 
адсорбция на разредените разтвори; (3) Посредством измерване на равновесното 
повърхностно напрежение с пластинка на Вилхелми е изследвано влиянието на ко-
сърфактантите върху равновесните адсорбционни слоеве; (4) Метода на висящата 
осцилираща капка е използван за охарактеризиране реологичното поведение на получените 
адсорбционни слоеве; (5) Поведението на тънките течни филми е охарактеризирано чрез 
микроскопски наблюдения в капилярна клетка на Шелудко-Ексерова. 

Докторантката се справи отлично с всички експериментални задачи и с обработката 
на данните. Работата на г-ца Митринова се характеризира със забележителна 
самостоятелност при провеждането на експериментите и задълбочено разбиране на 
изследваните явления. Получените резултати са надеждни и в редица случаи г-ца Митринова 
обърна внимание на важни елементи в експерименталната процедура, без които резултатите 
биха били неверни или невъзпроизводими. Заслужава да се отбележи и голямата 
работоспособност на г-ца Митринова. Извън темата на дисертацията, г-ца Митринова е 
участвала в няколко научно-приложни изследвания, които поради голямото приложно 
значение за фирмите възложители на договорите, не бе позволено да бъдат включени в 
дисертацията на докторантката и да бъдат публикувани.  

Златина Митринова е водил практическите упражнения в курсовете „Дисперсни 
системи” и „Разделителни процеси с дисперсни системи” на студентите от бакалавърската 
специалност „Инженерна химия и съвременни материали“, както и упражненията по 
„Емулгатори, пеностабилизатори и умокрители”, „Реология на дисперсии“, „Получаване и 
стабилност на дисперсни системи“ на студентите от магистратура „Дисперсни системи в 
химичните технологии“.      

В заключение, Златина Митринова е добре подготвен млад специалист в областта на 
пените и дисперсните системи, който се включва успешно в решаването на сложни научни 
задачи. Тя владее множество експериментални техники, които изискват висока 
квалификация. Без съмнение, г-ца Митринова има потенциал за развитие като високо 
квалифициран научен работник в областта на дисперсните системи и повърхностно-
активните вещества.  

 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Въз основа на науко-метричните показатели, които изцяло съответстват на закона за 

развитие на академичния състав на Република България, както и на препоръчителните 
критерии на ФХФ-СУ, убедено препоръчвам на научното жури да присъди на Златина 
Георгиева Митринова образователната и научна степен „доктор“. 
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