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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

За ефективната обработка на заразени повърхности с радиоактивни, 

химични или биологични агенти, необходимо условие е реализирането на 

много добро омокряне, което се постига с помощта на повърхностно-

активни вещества. Те са задължителен компонент на дезактивиращите, 

дегазиращите и дезинфекциращите състави. 

Актуалността на настоящия дисертационен труд произтича от 

факта, че понастоящем в нашата страна и Българската армия не се 

прилагат количествени критерии за оценка на омокрящата способност на 

разтворите за специална обработка. Повърхностната активност е основен 

параметър, приложим при разработването на нови композиции, 

съдържащи различни категории повърхностно-активни вещества. Чрез 

изследването на поставения с темата научен проблем е създадена методика 

за изчисляване на повърхностната активност на разтвори за специална 

обработка, даваща възможност за провеждане на сравнителен анализ с 

омокрящата способност на композицията ДВ-2, използвана в БА. 

Новостите в дисертацията произтичат преди всичко от 

предложените нови състави за специална обработка, съдържащи 

синтетични детергента в количество, осигуряващо омокрящо действие, 

съпоставимо с това на ДВ-2. 

Темата на дисертацията съответства на основното съдържание на 

разработката. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд 

В дисертацията са използвани знания и методи от различни научни 

области. Анализирани са съставът и свойствата на дезактивиращите, 



дегазиращите и дезинфекциращи състави, които се прилагат в Б А. 

Изяснена е същността на параметъра повърхностна активност. Приложен е 

методът на графично диференциране на концентрационната зависимост на 

повърхностното напрежение за определянето на числената стойност на 

повърхностната активност. 

За изследване температурната зависимост на повърхностното 

напрежение, съответно на повърхностната активност е предложена 

усъвършенствана опитна постановка, при която пробата се темперира с 

помощта на серпентина, през която циркулира вода като топлоносител. 

Температурата, при която се изследват разтворите се поддържа с 

ултратермостат. Приложеният метод на издухване на мехурче от капиляра 

в лабораторни условия осигурява много добра възпроизводимост на 

експерименталните резултати. 

Изследвано е приложението на експресни методи за определяне на 

повърхностното напрежение за полеви условия, каквито са методът на 

капилярното покачване и сталагмометричния метод. 

Чрез статистическа обработка на опитните данни, свързани с 

концентрационната и температурната зависимост на повърхностното 

напрежение са получени регресионни зависимости, приложими във 

войсковата практика и при ликвидирането на последствията от 

радиационно, химическо или биологично замърсяване. 

Въз основа на извършените анализи и изследвания в 

дисертационния труд докторантът претендира за следните научни и 

научно-приложни резултати с оригинален принос: 

1. Чрез графично диференциране на концентрационната 

зависимост на повърхностното напрежение с помощта на приложен 

софтуерен продукт са получени числени стойности за повърхностната 

активност на разтвори за специална обработка, които са основа за 

качествена и количествена оценка за омокрящата им способност. 



2. Потвърдена е теоретично изведената линейна зависимост на 

повърхностното напрежение от температурата за дезактивиращи, 

дегазиращи и дезинфекциращи разтвори и с помощта на получените 

регресионни уравнения могат да се получат стойностите на специфичните 

константи за изследваните състави. 

3. Доказана е практическата приложимост на нови състави на 

разтвори за дезактивация и дегазация, притежаващи добро омокрящо 

действие. 

4. Предложени са методи, методики и опитни постановки за 

изследване повърхностното напрежение на разтвори за специална 

обработка в лабораторни и полеви условия. 

5. Предложените емпирични зависимости на повърхностното 

напрежение от концентрацията след статистическа обработка на опитните 

резултати са приложими при провеждане на специална обработка. 

Приемам претенциите на докторанта за получените научни и 

научно-приложни резултати, основната част от които са публикувани. 

3. Критични бележки 

В дисертационния труд са допуснати технически и стилни 

неточности (стр. 23, 47, 48, 73, 86), които не се отразяват върху научната 

стойност на разработката. 

Дисертацията е задълбочен и добре оформен научен труд от 

изследване на актуален проблем с постигнати научни и научно-приложни 

резултати с оригинален характер. 

4. Заключение 

Считам, че дисертационният труд на тема "Изследване 

повърхностната активност на разтвори за специална обработка" с автор 



Николай Илияиов Пъдарев отговаря на изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България и Правилника за неговото 

приложение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и 

предлагам на членовете на уважаемото жури да присъди тази степен на 

докторанта Николай Илиянов Пъдарев. 

5. Оценка на дисертационния труд 

Давам оценка "положителна" на дисертационния труд на тема 

"Изследване повърхностната активност на разтвори за специална 

обработка", разработен от Николай Илиянов Пъдарев за придобиване на 

образователна и научна степен "доктор" в област на висшето образование 

9. „Сигурност и отбрана", професионално направление 9.1. „Национална 

сигурност"по докторска програма „Защита на населението и народното 

стопанство в критични ситуации". 
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