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Ha ,LT.HceprauHOHHHSI TPY.LT. Ha XpHCTHHa ToHKosa ITerKosa, 03arnaseH 

,Tl)HK11 Tet.£HH <lm:JIMH, CTa6HJII13HpaHH C ITOJIHMepHH IIOBbpXHOCTHO 

aKTHBHH sewecTBa", npe.ncraaeH 3a nonyqasaHe t-ra o6paJoaareJIHa H 

Hay~tHara creneH ,.LT.OKTop" 

PeueHJeHr: .nou. .n-p PyMeH To.nopos, 11HCTHTYT no cp113HKOXKMli.SI. 

EonrapcKa aKa.neMWI Ha HayKI1Te. 

ITpe.ncraseHara MH 3a peueH3HpaHe .U11CeprauKSI e nocsereHa Ha H3Crre.nsaHe BJIKSI:HHero Ha 

MOJieKyrrHaTa CTpyKrypa Ha ITOBbpXHOCTHO aKTHBHH ITOJIHMepHH CopcpaKTaHTH BbpXy 

ecpeKTI1BHOCTTa HM KaTO rreHHTeJIH!aHTHIIeHHTeJIH, eMyrrraTOpH/,LT.eeMyrrraTOpH. ¢H3KOXHMHlJJIOTO 

OXapaKTepH3HpaHe Ha IIOJI11MepHH Copq>aKTaHTI1 e e,LT.Ha OT aKTYaJIHKTe 06JiaCTH Ha KOJI011,LT.HaTa 

XI1MI1SI. DosopXHOCTHO aKTHBHHTe nomtMepH Ce .113IIOJI3BaT 3a KOHTp01I11paHe Ha CBOikTBaTa 11 

CTa6HJIHOCTTa Ha rreHH, eMyJICHH HJIH cycn eH3HH B MHOrO 11H,LT.yCTpHanHH IIpOUeCH np11 

rrpOH3BO,LT.CTBOTO Ha xpaHH, cpapMauesnNHH H K03MeTI1t:IHli. npO,LT.)'KTH, 6011 11 IIOKpHTIDI, HecpT 11 raJ 

11 .Up. 0T 3HaqeHHe 3a npaKTHKaTa e CHHTe3HpaHeTO Ha HOBB. BH,LT.OBe ITOJIHMepHH Cbp<j>aKTaHTI1 11 

llaMHpaHeTO Ha ITO,LT.XO,LT.SILUH napaMeTpH 3a TSIXHOTO XapaKTepH3HpaHe, KOHTO ,LT.a II03BOJISIT 

npe,LT.CKaJBaHe Ha ecpeKTHBHOCTTa HM 3a KOHTpOJI Ha CTa6HJIHOCTTa Ha ,LlHCrrepCHHTe CHCTeMH. 

DapaMeTpHTe, C KOHTO MO>Ke ,LT.a Ce omnne ITOBopXHOCTHOTO IIOBe,LT.eHHe 3aBHCSIT KaKTO OT 

CTpyKTypara Ha MOJieKyJiaTa (CTeiieH Ha pa3KJIOHSIBaHe, IIJioTHOCT Ha 3apSI,LT.a, TBop,LT.OCT), TaKa HOT 

D.HCnepcHaTa CHCTeMa H BKJTIOqsar BJIKSIHI1e Ha KOHUeHTpai.J.HSITa, MOJieKyJIHaTa Maca, 

npHcbcrsaeTO Ha erreKrporrwr, p H H .up. B TaJH sp'h3Ka 3a no-.no6poro pa36HpaHe Ha 

ITOBbpXHOCTHOTO ITOBe,LT.eJ-meTO Ha ITOJlHMepHTe Ha cl>aJOBHTe rpaHHUH BO,LT.a/Bo3,LT.yx H BOD.afMaCJJO 

Ce H3IIOJ13BaT pa3JIHtiHH eKCIIepHMeHTaJJHH TeXHHKH: IIOBopXHOCTHO (Me)I<,LlycpaJOBO) Harrpe>KeHI1e, 

errHncoMeTpHSI, Epiocreposa MHKpOCKOITHSI, TbHKH ret:~HH <}>HJIMH 11 .up. ToHKHTe re'!HH <}>HJIM11 

( TT<I>) Ca e,DJ1H D.OKaJaH, MHOrO e<}>eKTHBeH HHCTpYMeHT B o6rracrra Ha <}>H3HKOXHMIDITa Ha 

nosopXHOCTHTe H KOJIOH.LlH. MeTO,LlHTe a eKcn epHMeHTaJIHHTe rexHHKH 3a H3crre,LT.Bane Ra TT<l> 

IT03BOJISIBaT ,LT.a Ce ITOJIYt.IH UeHHa HH<}>OpMaUHSI 3a IIOBop XHOCTHK CHJIH H pa31IKt)HH BI1,LT.OBe 

Me)KD.YMOJieKyJlHH B3aHMO,LT.eHCTBHSI, onpe,LT.eJISILUH CBOikTBaTa Ha TelfriHTe ITOBopXHOCTH. OcseH OT 

cpyHD.aMeHTaJIHa rrre,LT.Ha TQq](a, H3CJie,LT.Bai-IeTO Ha TT<l> 3aeMa Ba>KHO MSICTO H rrpH pemasaHe Ha 

MHOr06pOHHH IIpaKTHYeCKH 3aD.a'lH CBop3aHH CbC CTa6HJIHOCTTa Ha rreHH H eMyJICHH. 

Te3H pa3H006pa3HH H Ba>KIDt OT <}>yHD.aMeiiTaJIHa H rrpaKTI1'-IeCKa rne,nHa TOlfKa np06JTeM 11 

Bbpxy CTa6HJIHOCTTa Ha .LlHCITepCHHTe CHCTeMI1, B npHC'bCTBFle Ha IIOJIHMepHH fiAB ca B OCHOBaTa 

Ha JacHneHm! Hay"IeH HHTepec a n ocrre,LT.HHTe ro.nHHH. Tosa MM .nasa ocHosaHae .na onpe.nerrSI 

reMaTHKara Ha npe.ncraseHara .noKropcKa pa6ora Karo aKr yanHa 11 3Ha4HMa. 
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Дисертацията на Христина Петкова е струкурирана в шест раздела, като основните от 

тях следват общоприетата схема – въведение, литературен обзор, материали и методи, 

експериментална част (три раздела), основни резултати и приноси и използвана литература. 

Тя включва 95 страници, 37 фигури, 9 таблици и литература от 89 заглавия на английски 

език, повече от 1/3 след 2005 г. 

В литературния обзор е направен преглед на ТТФ, стабилизирани с полимери, като 

моделна система за изследване на процеси и явления на фазовите граници вода/въздух и 

вода/масло и ролята на повърхностните сили. Разгледани са публикувани резултати относно 

особеностите и приложението на добре проучените линейни нейоногенни ABA триблок 

съполимери, както и на новата генерация звездовидните и разклонени полимери, разтворими 

както във водна така и в маслена фаза, като дестабилизатори/стабилизатори на дисперсните 

системи. Добре би било литературният обзор да завърши с връзката между направения 

преглед на литературата и целта на дисертацията. 

В изследването са използвани адекватни за поставената цел методи за определяне на 

обемните и повърхностни свойства на четири полимерни ПАВ: измерване на повърхностно и 

междуфазово напрежение, елипсометрия, микроинтерферометричния метод (и апаратура) на 

Шелудко-Ексерова за изследване на микроскопични тънки течни филми - пенни и 

емулсионни (масло/вода/масло и вода/масло/вода) и изследване на свойствата на пени. 

Докторантката е овладяла редица съвременни техники, проявила е находчивост и прецизност 

при експерименталната работа. Ясно и в детайли са описани тънкостите за получаване на 

емулсионни филми от типа вода/масло/вода, изискващи голямо търпение и постоянство. 

Начинът на провеждане на измерванията, обработката на резултатите и представянето им в 

дисертацията показват, че не могат да възникнат съмнения относно достоверността на 

експерименталния материал.  

Специфичните задачи напълно съответстват на поставения научен проблем. Те 

следват логична последователност като започват с определяне на обемните и повърхностни 

свойства на използваните полиоксиалкилирани полимерни повърхностно активни вещества, 

синтезирани на основата на диетилентриамин (ДЕТА-ПАВ), чрез измерване на 

повърхностното и междуфазово напрежение, определяне на специфични за тънките течни 

филми параметри, продължават с изследванията на влиянието на pH върху свойствата на 

пенни филми стабилизирани с ДЕТА-ПАВ, докато се стигне до сравнение на параметрите от 

пенни филми и реалната система пяна от хидрофобно модифициран полимер на база инулин 

(ХМИ) и дестабилизиращото действие на ДЕТА-ПАВ върху пенни и емулсионни филми от 

ХМИ.  
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Получените резултати са подкрепени с илюстративен материал представен в 27 

фигури и 9 таблици. Изследванията на промяната на повърхностното и междуфазовото 

напрежение, съответно на фазовите граници вода/въздух и вода/масло, в широк 

концентрационен интервал, показват ролята на молекулната структура върху 

повърхностните и обемните свойства на използваните три звездовидни и един дентритен тип 

ДЕТА полимерни ПАВ. Доказно е, че при разтварянето на полимерите само във водната или 

само в маслената фаза, те не преминават през фазовата граница, което е от съществено 

значение за интерпретиране на получените резултати.  

От систематичните изследванията на пенни и емулсионни ТТФ (масло/вода/масло и 

вода/масло/вода) са определени специфични параметри свързани със образуването и 

стабилността на филмите. Показана е ролята на молекулната структура на ДЕТА-ПАВ и по-

конкретно на хидрофилно/хидрофобния баланс на полимерните вериги. Поради оскъдните 

данни в литературата, особено важен е резултатът показващ ролята на структурата на 

полимера и фазовата граница за стабилизиране на емулсионни филми от типа 

вода/масло/вода.  

С практическо приложение са получените резултатите за влияние на рН върху 

параметрите дебелина и време на живот на пенните филми, позволяващи контрол на 

стабилността на пяната. За първи път е установено отсъствието на изоелектрична критична 

точка при прехода от обикновени тънки към черни филми за два от изследваните 

звездовидни полимера А и С, което може да се обясни с по-голямата хидрофилност на 

полимерните вериги. За изясняване на причините за този особен ход на зависимостта на 

дебелината на пенния филм от рН на разтвора са необходими допълнителни изследвания.  

Предложена е хипотеза за обяснение на повишената стабилност и увеличената 

дебелина на пенните филми от полимер А в интервала от рН 6-12. Резултатите от 

проведените елипсометрични изследвания потвърждават предположението за промяната на 

разположението на полимерните вериги на фазовата граница вода/въздух при адсорбция при 

рН 6 и при рН 12. Много добро впечатление прави допълнителното схематично изобразяване 

на Фиг. IV.12, което спомага за по-голяма яснота на хипотезата. 

Показана е ролята на молекулната структура на хидрофобно модифициран полимер на 

база инулин върху параметрите дебелина, критична електролитна концентрация, време на 

живот и критично налягане на скъсване на пенните филми. Установена е корелация на 

параметъра критично налягане на късане на пенните филми с времето на живот на пяната, 

което може да се използва като оценка за ефективността на полимерите да стабилизират 

реалната система пяна. Понататъшни изследвания биха дали отговор за ролята на 
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електролитнта концентрация върху, наблюдавана за първи път, промяна на времето на живот 

и дисперсност на пяната.  

Оценени са дестабилизиращите свойства на четирите ДЕТА-ПАВ, чрез изследване на 

пенни и емулсионни филми от хидрофобно модифициран полимер на база инулин. 

Установено е, че за да се предвиди влиянието на изследваните ДЕТА-ПАВ върху свойствата 

на съответните дисперсни системи е необходимо много по детайлно изследване и самите 

смеси.  

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 

групата по Тънки течни филми. Работа има практическа насоченост и отваря пътя за нови 

изследвания за изясняване на наблюдаваните нови явления. Основната ми забележка е на 

моменти лаконичната дискусия на получените резултати. Представената дисертация прави 

много приятно впечатление с минималния брой печатни грешки. По текста имам две 

забележки:  

1. На стр. 48 и 49 в текста на обсъждането на резултатите представени на фиг. III.6А и 

6В е написано, че са представени зависимостите на времето на живот на пенните, 

вместо емулсионни филми. 

2. На стр. 65, в коментара на Фиг. IV.10. би било по-добре да се упомене още веднъж, 

че текстът се отнася за интервала рН6 - рН 12, въпреки заглавието на раздела, т.к. са 

представени и получените резултатите на повърхностното напрежение при рН 

под 6. 

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

1. По-хидрофобните ДЕТА-ПАВ дават по-дебели пенни филми от по-хидрофилните, 

каква е връзката с молекулната структура на полимерните ПАВ? 

2. Отсъствието на изоелектрична критична точка (Фиг. IV.2), може ли да се обясни с 

разпределението на РРО и РЕО в полимерните вериги?  

 

Получените от Христина Петкова резултати имат безспорен научен и практическти 

принос за изясняване стабилизиращото и дестабилизиращо действие на звездовидни и 

дендритни полимерни ПАВ върху свойствата на съответните дисперсни системи, което е 

видно и от 6 публикувани статии, свързани с дисертацията. Три статии са в списания с IF, 

като 2 от тях са в едни от най-реномираните международни списания в областа: Advances in 

Colloid and Interface Science (IF 6.17) и Colloids and Surfaces А: Physicochemical and 

Engineering Aspects (IF 2.11) и една в Доклади на БАН. Две статии са в Сборника Nanoscience 
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& Nanotechnilogy 10, под редакцията на Е. Балабанова и Й. Драгиева и една в Сборника 

“Nanoscale Phenomena and Structures” 2008, под редакцията на Д. Кашчиев. В две от статиите 

Х. Петкова е на първо място, а в 3 на второ, което определя нейния съществен дял в 

направените изследвания, което се потвърждава и от личните ми впечатления. Резултати от 

дисертацията са представени от докторантката под формата на 6 доклада и 7 постерни 

съобщения. Два от докладите и всички постери са на международни научни форума, сред 

които се едни от най-престижните в областта - EUFOAM2010, ECIS2011, Bubbles and Drops 

Interfaces 2009, 2012. В допълнение, бих отбелязал и активното участие на Х. Петкова с един 

доклад и 2 постерни съобщения по темата на дисертацията, които не са включени в списъка, 

в наскоро завършилата 27-ма Конференция на Европейското дружество по колоиди и 

повърхностни - ECIS2013. Активното представяне на резултатите на научни форуми и 

справката в базите данни ISI Web of Knowledge и Scopus показваща, че една от публикациите 

е цитирана 1 пъти, ми дава основание да считам, че работата на дисертантката е получила и 

международно признание. Представените по защитата материали напълно отговарят на 

изискванията на ЗРАСРБ и надхвърлят препоръчителните критерии на ИФХ-БАН за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор”.  

Авторефератът правилно отразява основните резултати и приноси на дисертационния 

труд.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на гореописаните аргументи в подкрепа на актуалност на дисертационната 

тема, структура, специфични задачи за разрешаване на поставения научен проблем, 

методични подходи, експериментални решения и реализирани резултати, оценявам 

представения труд като дисертабилен. Давайки своята положителна оценка, препоръчвам на 

почитаемото Научно Жури, да присъди на Христина Тонкова Петкова образователната и 

научна степен „доктор”. 
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