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 Дисертационната работа е извършена в лабораторията по „Водоразтворими 

полимери, полиелектролити и биополимери” към катедра „Приложна органична 

химия” при Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. Дисертационният 

труд е обсъден и допуснат на разширено заседание на първичното звено, на което 

бяха избрани членовете на научното жури и рецензентите, които бяха утвърдени от 

факултетния, съответно научния съвет.  

 Дисертационният труд е изложен на 111 страници, включва 51 фигури, 13 

таблици и 12 схеми. Използвани са 141 литературни източника. Резултатите са 

публикувани в 4 научни статии и са докладвани на 8 научни форума.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Защитата на дисертационния труд ще се състои на ...............2011г. от ....ч. в 

заседателната зала на Химически факултет при СУ. 

 Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Отдел 

докторанти и СДК на Химически факултет при СУ – София, бул. Джеймс Баучер 1, 

ет. 1.  
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Изследванията, представени в настоящата дисертационна работа са проведени в 

лаборатория по „Водоразтворими полимери, полиелектролити и биополимери”, катедра 

„Приложна органична химия” - Софийски университет „Св. Климент Охридски”, под 

ръководството на проф. дхн Георги Георгиев. Те представляват продължение на 

изследванията, провеждани в Лабораторията върху специфичните свойства на 

полицвитерйонните водни разтвори и хидрогелове, проектиращи тяхното приложение 

като модерни материали с контролирано поведение.  

Сърдечно благодаря на моя научен ръководител проф. дхн Георги Георгиев, за 
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неговия изследователски екип за оказаното съдействие при провеждането на синтеза и 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

ПЦ – полицвитерйони, ПЦЙ – полицвитерйонна/и 
АПЕ – антиполиелектролитен ефект 
ПДМАПС - поли(N,N'-диметил(метакрилоилоксиетил)амониев пропан сулфонат) 
ПЕ - полиелектролити 
НМС - нискомолекулна сол 
ГКТР - горна критична температура на разтваряне 
ДМАПС - N,N'-диметил(метакрилоилоксиетил)амониев пропан сулфонат 
N-ВП - N-винил пиролидон 
q – конверсия на радикаловата съполимеризация на ДМАПС с N-ВП 
поли(ДМАПС-съ-N-ВП) - поли(N,N'-диметил(метакрилоилоксиетил)амониев пропан 
сулфонат-съ-N-винил пиролидон) 
ДКТР – долна критична температура на разтваряне 
ПНИПАМ – поли(N-изопропилакриламид) 
поли(ДМАПС-съ-НИПАМ) - поли(N,N'-диметил(метакрилоилоксиетил)амониев 
пропан сулфонат-съ-N-изопропилактиламид) 
Qp – равновесна степен на набъбване 
Qn - нормализирани стойности на Qp 
Ткр. - критична температура 
ЕМ - единични мрежи, ЕМВП - единична мрежа с висока плътност, ЕМНП - единична 
мрежа с ниска плътност 
ДМ - двойни мрежи 
АМПС – 2-акриламидо-2-метилпропансулфонова киселина 
ААм – акриламид 
α - конверсия на дехидратация при изоконверсионния метод 
Еα - активиращата енергия на дехидртация Еα при дадена специфична стойност на α 
ПЕГ - поли(етилен гликол) 
Н – нишесте 
ПN-ВП - поли(N-винил пиролидон) 
ГА - гума Арабика 
НА - натриев алгинат 
КГГ- кватернизирана с 2-хидрокси-3(триметиламониев) хлорид гуар гума  
‹D›v – обемен среден диаметър на кристалитите 
σ – широчина на разпределението по размер 
 
 Трудовете на докторанта са посочени в средни скоби като горен индекс към 
всяка глава. Номерът на съответното обозначение съответства на номера в списъка 
с публикациите и в списъка на научните съобщения на докторанта, приложени в 
края на автореферата. 
 
[П №] – посочва публикация на докторанта; 
[С №] – посочва научно съобщение с участието на докторанта; 
[Д №] – посочва договор с участието на докторанта. 
 
 Номерацията на разделите, фигурите, схемите и таблиците в автореферата 
съответства на тази в дисертационната работа. 



  

УВОД 

 Направен е преглед на описаните в литературата модели на специфична 

структурна организация на полицвитерйонни (ПЦЙ) макромолекули. 

Молекулнодинамични анализи предсказват енергетична печалба на свободна енергия 

при формиране на асоциати от противоположно ориентирани диполи (Фиг. 1). На тази 

основа е предложен модел на ПЦЙ макромолекула глобулизирана в резултат на дипол- 

диполно взаимодействие между цвитерйонните странични групи. Асоциатите са 

 

 

Фигура 1. Формирани дипол-диполни самоасоциати от 
противоположно ориентирани диполи на цвитерйонните 
странични групи. 
 

всъщност дипол-диполни физични възли, които за разлика от ковалентните химични 

такива, динамично се изменят с температурата, йонната сила, интензитета на 

приложеното електрично поле. Поради специфичната ориентация на диполите тези 

дипол-диполни асоциати могат да се разглеждат и като отделна фаза в ПЦЙ водни 

разтвори и хидрогелове. Така се стига до двуфазов модел на ПЦЙ водни разтвори и 

хидрогелове, предложен по-рано в лабораторията. В настоящата дисертация този модел 

е използван не само за обяснение на специфичните за ПЦЙ разтвори и гелове свойства 

(антиполиелектролитни отнасяния, ограничена разтворимост във вода и съществуването 

на горна критична температура на разтваряне, зависимост на разтворимостта от 

концентрацията и молекулната маса на полицвитерйоните (ПЦ)), но и да се предскажат 

липсата на Донанов ефект, солфилността, термо- и електрочувствителността на тези 

разтвори и хидрогелове. В основата на последното е предложен механизъм за обяснение 

на значителното влияние на ПЦ като добавки към електролитните бани върху 

зародишообразуването и растежа на кристалитите при електрохимично отлагане на 

наноникел. Нещо повече, моделът позволява да се обясни биосъвместимостта на ПЦ. 

Той има и още една, по-фундаментална значимост, тъй като чрез него се дефинира една 

нова полимерна амфифилност, съчетаваща цвитерйонни и нецвитерйонни отнасяния. 

Опитното потвърждение на двуфазния модел и дефинираната на негова основа нова 

амфифилност са в сърцевината на настоящия дисертационен труд.  



  

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 Целта на дисертационния труд е разработване на оригинален теоретичен подход 

за описание и контрол на уникалните за ПЦЙ водни разтвори и хидрогелове 

биосъвместими свойства на основата на специфичната структурна организация на ПЦЙ 

макромолекули.  

За реализирането на тази цел са дефинирани следните задачи: 

1. Да се обоснове теоретично двуфазният модел за структурна организация на 

ПЦЙ водни разтвори и хидрогелове. 

2. Да се дефинира идеята за нов вид полимерна амфифилност. 

3. Да се разкрие корелацията между двуфазната структурна организация на ПЦ и 

биосъвместимостта им. 

4. Да се синтезират хомо- и съполимерни ПЦЙ водни разтвори и хидрогелове, 

като се изследва промяната в специфичната им структурна организация под влиянието 

на обратимо променящи се условия – температура, йонна сила и интензитет на 

електричното поле за индиректно, експериментално потвърждение на двуфазния модел 

за структурната организация на ПЦЙ макромолекули. 

4.1. Синтез на двойно-хидрофилни съполимери с цел контролиране 

водоразтворимостта на ПЦ. 

 4.2. Определяне на степента на набъбване на съполимерни мрежи със звена, 

способни към хидрофобно и дипол-диполно взаимодействие. 

4.3. Определяне корелацията между степента на набъбване на хомо- и 

съполимерни ПЦЙ мрежи и активиращата енергия на тяхната дехидратация. 

 4.4. Дефиниране на резонанса между пулсациите на напрежението на електрично 

поле и конформацията на ПЦЙ макромолекули и приложението му за ефективен 

контрол на размера на нанокристалитите при електрохимично отлагане на никел.  

 

 

 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Теоретичен модел за структурната организация и свойства на ПЦ [П 1], [С 3, 5,6], [Д Y-

X-01/2003] 

 1.1. Връзка на антиполиелектролитен ефект (АПЕ) при ПЦ и тяхната 

двуфазна структура 

На Фиг. 11 сме отразили принципната разлика на АПЕ при ПЦ (включително 

поли(N,N'-диметил(метакрилоилоксиетил)амониев пропан сулфонат) (ПДМАПС) – 

схема 1, II б от дисертацията) и полиелектролитния ефект при полиелектролити (ПЕ).  
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-конформационен преход глобула в гаусово
 кълбо
увеличаване на хидродинамичния диаметър
-увеличаване на вискозитета на разтвора
-

 

Фигура 11. Екраниращо действие на нискомолекулен електролит (С+А-), водещо до 
конформационни промени в структурата на ПЕ (полиелектролитен ефект) и на ПЦ 
(АПЕ). 



  

Преди добавяне на нискомолекулния електролит С+А- (най-често сол), ПЕ е в набъбнало 

състояние поради силните електростатични отблъсквания между едноименно заредените 

товари. Докато ПЦ са в компактното си структурно състояние (компактна глобула), 

заради формиращите се дипол-диполни самоасоциати т.нар. “цип” - кластъри. След 

добавяне на С+А-, екраниращото действие на нискомолекулния електролит е причина за 

намаляване на електростатичните сили на отблъскване при ПЕ, а при ПЦ до 

разрушаване на формираните “цип” кластъри. Това води до свиване на ПЕ 

макромолекули и намаляване на вискозитета на разтворите им (полиелектролитен 

ефект). Точно обратния ефект (АПЕ) настъпва при ПЦ, при които макромолекулите им 

се разгъват и вискозитета на разтворите им се увеличава. Може да се заключи, че 

процесът на образуване на дипол-диполни самоасоциати е отговорен, както за АПЕ, така 

и за двуфазната структурна организация на ПЦ.  

 

1.2. Осмотична компонента на АПЕ 

Двуфазната структурна организация на ПЦЙ водни разтвори и хидрогелове може 

схематично да се представи като двукамерна клетка, в която двете камери са разделени с  

мембрана, проницаема само за нискомолекулни йони и водни молекули (Фиг. 12).  
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Фигура 12. Схематично представяне на двуфазната ПЦЙ структурна организация като 
двукамерна клетка разделена с мембрана, проницаема само за нискомолекулните йони и 
водни молекули. Отначало (а) лявата камера (PZ) е заета само от дипол-диполните 
асоциати, докато дясната (W) съдържа воден разтвор на нискомолекулни йони C+ и А-. 
При достигане на равновесие (б), част от C+ и А- преминават през мембраната и достигат 
ПЦ камера. Последната в самото начало е заета само от дипол-диполни кластъри. 
 
С долните индекси “0” и “е” са означени съответно величините (в началото) до 

добавянето на нискомолекулна сол (НМС) (Фиг. 12а) и при достигане на равновесие 



  

след добавянето на последната (Фиг. 12б). С горните индекси “PZ” и “W” са означени 

двете фази, съответно полицвитерйонната и водната. В началния момент 

концентрациите на НМС (
0

( )
,
W
SC ) е равна на концентраците на катионите (

0

( )

,

W

C
C + ) и 

анионите (
0

( )

,

W

A
C − ), на които тя дисоциира. 

000

( ) ( ) ( )
,,,

W W W
SAC

C C C= =−+      (12) 

При достигане на равновесие от термодинамичното условие за него: 

( ) ( ) ( ) ( )

, , , ,

PZ PZ W W

C e A e C e A e
µ µ µ µ+ − + −+ = +     (13) 

следва, че:  

    
( ) ( ) ( ) ( )

, , , ,

PZ PZ W W

C e A e C e A e
C C C C+ − + −=      (14) 

Равновесие се достига след пренос на нискомолекулни йони от водната фаза в 

полицвитерйонната, което означава намаляване на концентрацията на последните във 

водната фаза. Същественото е, че обема на водната фаза (V(W)) не се изменя, ако 

транспорта на НМС не се съпровожда и с пренос на вода от водната (W) в 

полицвитерйонната (PZ) фази. Увеличаването на концентрациите на нискомолекулните 

йони (С+ и А-) в PZ фази ще зависи от обемното отношение между двете фази (Ve
(PZ)) и 

(Vе
(W)). Ако това отношение се означи с k то за разредени разтвори Ve

(PZ) << Vе
(W) и k >> 1 

то е:  

     

( )

( )

W
e
PZ

e

V
k

V
=

      (15) 

Това обемно отношение дефинира увеличаване на равновесните концентрации на 

нискомолекулните йони в PZ фаза на стойност kх , където х  е намалението на 

концентрацията на НМС във водната фаза (
0

( ) ( )
, ,
W W
S S ех C C= − ). След въвеждане на 

величините k и х  в уравнение (15), условието за равновесие може да се запише в 

следния вид: 

0

( ) 2 2
,( ) ( )W
SC х kх− =       (16) 



  

За намалението на концентрацията на НМС във водната фаза се получава, че:  

     
0

( )

,

1

W

S
C

х
k

=
+

      (17) 

Тъй като по дефиниция: 

    00

( ) ( ) ( )
,, ,

W W W
SC e C

C C х C х= − = −+ +      (18) 

    0

( ) ( ) ( )
,,, 1

W W W
SA eC e

k
C C C

k
= =−+

+
    (19) 

то за равновесните концентрации на С+ и А- във водната фаза се получава: 

   00 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ), ,

PZ W W W W
e e S SV kх V C х V C+ − =    (20) 

Но тъй като концентрацията на нискомолекулните йони при достигане на равновесие в 

полицвитерйонната фаза е kх , то се получава, че те са еднакви във водна фаза: 

    
0, ,

( ) ( ) ( )

,1C e A e

PZ PZ W

S

k
C C kх C

k+ −= = =
+

    (21) 

Изразите показват, че колкото отклонението от тези концентрации от първоначалната 

стойност (
0

( )
,
W
SC ) е по-значително, по-малко е обемното отношение k. Равенството на 

десните части (20) и (21) е с фундаментална значимост. Това е първото строго 

доказателство за липсата на ефект на Донан в ПЦЙ водни разтвори, което е за 

очакване, тъй като ПЦ са полиамфолити в изоелектрично състояние и в PZ фаза 

равенството на концентрациите на двата койона ( ( ) ( )PZ PZ

PZ PZ
C C+ −= ) е винаги в сила. 

 Изразът за х  (уравнение (17)) позволи да се изведе полезна зависимост за 

обемното отношение на PZ фаза в началото ( 0

( )PZV ) и при достигане на равновесие 

(
( )
e

PZV ). Това е направено от материалния баланс на разпределението между двете фази 

при достигане на равновесие 

   00 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ), ,

PZ W W W W
e e S SV kх V C х V C+ − =    (22) 



  

където 
0

( )WV е началният обем на водната фаза.След заместване на х  с неговия израз в 

уравнение (23) се получава, че 

( ) ( ) ( )
0

( ) ( ) ( )
0 0 0

1PZ W W
e e
PZ PZ W

V V Vk

V V k V

 +
= − 

 
    (23) 

В това уравнение разликата в скобките е винаги положителна, тъй като винаги ((1+k)/k) 

> 1 и ( 0

( ) ( )/
e

W WV V ) < 1. Но поради това, че за разредени ПЦЙ разтвори ( 0 0

( ) ( )/W PZV V >> 

1), от зависимостта (23) се извежда важно неравенство: 

0

( )

1( )
e

PZ
V

PZ
V

>>       (24) 

което показва, че при достигане на равновесие на разпределението на НМС между двете 

фази обема на PZ фаза ( ( )PZV
e

) става многократно по-голям от началния обем на същата 

фаза ( 0

( )PZV ). На практика, това означава значително набъбване на ПЦЙ макромолекули 

при добавяне на НМС, което е същината на АПЕ (Фиг. 12б). 

Заслужава специално отбелязване, че при извода на неравенството (24), т.е. при 

количествената обосновка на АПЕ, никъде не се използва предположението за 

екраниращ ефект на нискомолекулните противойонни атмосфери, използваното досега и 

общоприето обяснение както на АПЕ, така и на ПЕ. Този акцент е необходим за да 

покаже, че съществува и друг, и то строго количествен подход за обяснение на АПЕ. В 

допълнение към общоприетата причина за АПЕ, двуфазната структурна организация на 

ПЦ предлага, още едно обяснение. Както се вижда от отклонението на неравенството 

(24), съществува нова, неотчитана до този момент осмотична компонента като причина 

пораждаща АПЕ. Осмотичната компонента е характерна само за ПЦ, тъй като ПЦ са 

единствените съединения, където се образува отделна фаза от дипол-диполни кластъри в 

отсъствие на НМС. Тъй като осмотичната и екраниращите компоненти са движещата 

сила за АПЕ са еднопосочни, то преодоляването на трудностите по тяхното 

разграничаване и по-ясно открояване изисква разработване на специфични подходи.  

 

 



  

1.3. Полицвитерйонна солфилност 

 Анализираният по-горе транспорт на НМС от водната към полицвитерйонната 

фаза позволява количествено да се разгледа и широко използваната представа за 

солфилността при ПЦ. Наистина, от уравненията (20) и (21) следва равенството:  

( ) ( ) ( ) ( )

, , , ,

W PZ W PZ

C e C e A e A e
C C C C+ + − −= = =      (25) 

доказващо, че при равновесие концентрациите на двата вида нискомолекулни йони (С+ и 

А-) са еднакви, както в PZ, така и в W фази. Ако това е така, тогава за каква специфична 

за ПЦ солфилност може да се говори? Разумна аргументация за полицвитерйонната 

солфилност може да се получи, ако освен уравнение (25) се отчете и неравенството (24), 

доказващо значителното набъбване на ПЦЙ макромолекула. Това означава, обаче, че 

количеството на НМС в ПЦ фаза е по-голямо отколкото ако не се наблюдава набъбване 

на ПЦ фаза. Повишаване на количеството на НМС, а не изменяне на концентрацията на 

НМС в ПЦ фаза, в резултата на набъбването оправдава и обяснява понятието 

солфилност при ПЦ. 

 

1.4. Връзка между доказаната биосъвместимост на ПЦ и тяхната способност 

да набъбват при добавянето на НМС  

Анализът на уравнение (23) позволява да се разкрият и количествено да се 

определят управляващите параметри за контрол на АПЕ и ПЦ солфилност, докато 

неравенство (24) предлага нов подход за тяхната интерпретация. От уравнение (23) може 

да се направи извод, че промяната в обема на PZ фаза ( 0

( ) ( )/
e

PZ PZV V ) с добавяне на НМС 

е много по-значителна, колкото по-голямо е началното обемно отношение между двете 

фази (
0 0

( ) ( )/W PZV V ), последното е много по-голямо от единица за разредени полимерни 

разтвори. Поради тази причина стойността на това отношение е първият и вероятно 

основния управляващ параметър за контрола на набъбването на PZ фаза. За постигане на 

по-голяма коректност на това твърдение се изисква по-пълен анализ на връзката между 

този параметър и двете условия в скобите на уравнение (23) ((1 + k)/k и 0

( ) ( )/
e

W WV V ). За 

целта е необходимо да се изрази обемния баланс при набъбване на PZ фаза. С totV  



  

отбелязваме крайният обем на системата съставена от PZ и W фази. Тъй като, крайният 

обем totV не се променя при набъбване следва да се изрази в следния вид: 

0 0

( ) ( ) ( ) ( )
tot

W PZ W PZ
e eV V V V V= + = +     (26) 

Ако V∆  e повишаване на обема на PZ фаза при установяване на равновесие след 

добавяне на НМС, т.е.: 

0

( ) ( )PZ PZ
eV V V= + ∆      (27) 

При комбиниране на двете уравнения (26) и (27) следва, че:  

0

( ) ( )W W
eV V V= −∆      (28) 

Уравнения (26) и (27) са интересни с това, че демонстрират очевидното заключение (при 

tot constV = ), че повишението на обема на PZ фаза е същото, като намалението на водната 

фаза. Това предизвиква промяна в положението на мембраната представена на Фиг. 12. 

При прехода от Фиг. 12а към Фиг. 12б (преход от изходно към равновесно състояние), 

мембраната се измества надясно така, че обема на PZ фаза нараства с V∆ , докато на 

водната фаза намалява с V∆ .  

 Първоначално, зависимостта на първия израз в скобите в уравнение 23 може да се 

анализира. От дефиницията за k (ур. 15, 27 и 28) следва, че: 

0

0

0

( )

( ) ( )

( )

1 ( )

W

W PZ
e
PZ

e
PZ

V V

V V
k

VV
V

−

= =

+

∆

∆
     (29) 

Ако с SR означим равновесното обемно отношение на набъбване: 

0

( )PZ

V
SR

V
=
∆

      (30) 

Тогава: 

0

0

( )

( )

1

W

PZ

V
SR

V
k

SR

−

=
+

     (31) 

В общия случай, SR е независим от първоначалния обем на PZ фаза и може да се отчете 

като постоянна величина. Тогава, горното уравнение показва, че с колкото по-голяма 

стойност е дискутираното обемно отношение ( 0 0

( ) ( )
/

W PZ
V V ), толкова стойността на k e 



  

по-голяма. Следва, че с повишаване на това обемно отношение, първият израз в скобите 

на уравнение (29) става близко до единица. Обаче, тъй като по дефиниция k >> 1, 

отношението (1 + k)/k е винаги близко до единица и допълнителното повишаване на k 

води до незначително намаление на отношението (1 + k)/k. 

 Използвайки уравнение (28), вторият израз в скобите на уравнение (23) може да 

бъде представено по следния начин.  

0 0

( )

1( ) ( )

W
e
W W

V V

V V
= −

∆      (32) 

Имайки предвид уравнение 30 следва, че: 

0

( )( ) PZV SR V=∆      (33) 

и 

0 0 0

( )

1( ) ( ) ( )
/

W
e
W W PZ

V SR

V V V
= −     (34) 

Последното равенство ясно показва, че при постоянно SR, отношението (
0

( ) ( )
/

е

W WV V ) ще 

нараства с повишаване на (
0 0

( ) ( )
/

W PZV V ). От зависимостите на двата израза в скобите на 

уравнение (23) за множителя (
0 0

( ) ( )
/

W PZV V ) се вижда, че с повишаване на този множител, 

разликата в скобите намалява. Обаче, при много високи стойности на първоначалното 

обемно отношение на двете фази (
0 0

( ) ( )
/

W PZV V ) промените в частта в скобите на 

уравнение (23) са твърде нищожни. Поради тази причина, стойността на първоначалното 

обемно отношение (
0 0

( ) ( )
/

W PZV V ) е най-важния фактор управляващ стойността на 

относителната промяна в обема на PZ фаза при равновесие в присъствие на НМС. Така 

извършеният анализ на уравнение (23) е ценен, тъй като той представя управляващите 

параметри за контрол на набъбването на PZ фаза и показва сложната зависимост на 

стойността на това набъбване от изходното обемно отношение на двете фази 

(
0 0

( ) ( )
/

W PZV V ). Поради тази причина уравнение (23) предоставя много повече 

информация, отколкото другия възможен израз описващ същото набъбване, 

0

( )

1( )

PZ
e

SRPZ

V

V
= +       (35) 

който се получава от уравнения (27) и (33). 



  

 1.5. Нов вид цвитерйонна-нецвитерйонна полимерна амфифилност  

Доказаната осмотична компонента на АПЕ при ПЦЙ водни разтвори и 

хидрогелове е от значение и поради това, че откроява уникалността на ПЦ сред всички 

останали полимери. Това е показано на Схема 12. Единствено и само ПЦЙ водни 

разтвори и хидрогелове набъбват при добавяне на НМС. При всички останали 

нейоногенни водоразтворими полимери и полиелектролити добавянето на НМС към 

водните им разтвори и хидрогелове има, както бе посочено по-горе, противоположно 

въздействие: те се свиват и преминават от еднофазово в двуфазово състояние. Тази  

Нейоногенни водоразтворими 
полимери и полиелектролити

Макромолекулярна глобулизация,
агрегация и преход от моно- към 

бифазно състояние

Ефект от добавянето на НМС
към водните разтвори на:

Макромолекулярно набъбване и
преход от бифазно към монофазно

състояние

ПЦ и полиамфолити
в изоелектрично състояние

 

Схема 12. Сравняване на поведението на ПЦЙ водни разтвори при добавянето на НМС с 
това на други водоразтворими полимери. 
 

обособеност на ПЦ спрямо другите водоразтворими полимери е в основата на 

дефинирания нов вид полимерна амфифилност, „цвитерйонна – нецвитерйонна” 

амфифилност. Цвитерйонната - нецвитерйонната амфифилност се основава на 

способност на съполимерни блокове и мономерни звена към дипол-диполни 

взаимодействия.  

 

1.6. Цвитерйонна - нецвитерйонна амфифилност и биосъвместимост на ПЦ 

Има ли връзка между намалената тромбогенност на ПЦ с АПЕ и неговата 

осмотична компонента, солфилността на ПЦ и дефинираната по-горе нова 

амфифилност? Отговорът на този въпрос е положителен. Нещо повече, обосновано е 

предположението, че тъкмо АПЕ, неговата осмотична компонента и солфилността на 

ПЦ са причината за намалената тромбогенност на ПЦ и добрата им биосъвместимост. 



  

Физиологичните течности са разтвори с голяма йонна сила, което според изложеното по-

горе означава, че ПЦ са в набъбнало състояние, като движеща сила за това набъбване е 

осмотичната компонента на АПЕ. В това състояние дипол-диполни кластъри не 

съществуват. Те се разграждат до електронеутрални йонни двойки, всеки койон на който 

се обособява със собствена противойонна атмосфера (Фиг. 18). В това набъбнало 

състояние, ПЦЙ макромолекули реализират едно от двете крайни състояния на 

„цвитерйон - нецвитерйонната” амфифилност. То е това, при което дипол-диполните 

 

Фигура 18. Разграждане на вариращите по размер, съвършенство и структура дипол-
диполни самоасоциати чрез добавяне на НМС в ПЦЙ водни разтвори и формирането на 
самостоятелни цвитерйонни групи с противойонна атмосфера около всеки койон, силно 
набъбнала хидрофилна обвивка и хидрофобно ядро. 
 

кластъри са напълно разградени до изолирани йонни двойки. Обръща се внимание, че в 

това набъбнало състояние ПЦЙ макромолекула придобива класическата хидрофобно - 

хидрофилна амфифилност. Койоните на ПЦЙ макромолекули, заедно с противойонните 

им атмосфери изграждат хидрофилната част (хидрофилна обвивка), а основната 

полимерна верига, съвместно с хидрофобните сегменти, свързващи противоположно 

заредените койони - хидрофобната ứ част (хидрофобно ядро) (дясната част на Фиг. 18). 

До набъбването (разграждането) на дипол-диполните кластъри (лявата част на Фиг. 18) 

ПЦЙ макромолекула е по-скоро хидрофобна структура, което се потвърждава от 

ограничената разтворимост на ПЦ във вода. Набъбналото хидрофилно - хидрофобно 

състояние на ПЦ е благоприятна среда за съхраняване на неактивното състояние на 

биополимерните макромолекули и на клетъчните мембрани.  



  

От значение за “комфортабилността” на биомакромолекулите в среда от 

набъбнали ПЦЙ макромолекули е и свързаността (заради полимерната природа) на 

хидрофилните и хидрофобните фрагменти на тези макромолекули. Известно е, че 

протеиновата сорбция и клетъчната адхезия са резултат на хидрофобно взаимодействие 

между разкрили се по-една или друга причина хидрофобни фрагменти на протеиновите 

макромолекули и клетъчните мембрани. Когато разкриването на подобни фрагменти се 

извършва в среда от набъбнали ПЦЙ макромолекули, тези фрагменти могат да 

взаимодействат с хидрофобните ядра на ПЦЙ макромолекули. При това, в зависимост от 

концентрацията на ПЦ, това взаимодействие може да бъде доминиращо. В резултат на 

 

 

 

 

 

Фигура 19. Схематично представяне на взаимодействието между ядрото на 
амфифилната ПЦЙ макромолекула и хидрофобната област на протеиновата глобуларна 
повърхност или клетъчна мембрана, водеща до превръщане на тази област в 
хидрофилна: (1) хидрофобна област на протеиновата глобуларна повърхност; (2) 
фрагмент от ядрото на ПЦ макромолекула; (3) хидрофилна обвивка на ПЦЙ 
макромолекула. 
 
горе изложената свързаност, хидрофилната обвивка ще обвие получения хидрофобен 

„джоб” и неговата повърхност също ще стане хидрофилна (Фиг. 19). Именно, тази 

трансформация тушира или предотвратява по-нататъшните нежелани конформационни 

преходи в протеиновите макромолекули и хидрофобно взаимодействие между 

протеиновите глобули и клетъчните мембрани. Тъкмо този туширащ хидрофобното 

взаимодействие механизъм на амфифилните ПЦЙ макромолекули в набъбнало 

състояние е причината за понижената тромбогенност на ПЦ, а оттук и за увеличената 

биосъвместимост на последните.  

 

 



  

2. Синтез на двойнохидрофилни цвитерйонни съполимери [С 7], [Д Y-X-01/2003] 

 2.1. Съполимерни състави определени с елементен анализ 

Синтезирани са двойнохидрофилни цвитерйонни съполимери на N,N'-

диметил(метакрилоилоксиетил)амониев пропан сулфонат (ДМАПС) с N-винил 

пиролидон (N-ВП), с цел контролиране на горната критична температура (ГКТР) на ПЦ. 

В Табл. 4 са представени съставите на получените съполимери поли(N,N'-

диметил(метакрилоилоксиетил)амониев пропан сулфонат-съ-N-винил пиролидон 

поли(ДМАПС-съ-N-ВП) (определени чрез елементен анализ на сяра). От представените 

в Табл. 4 резултати се откроява варирането на състава на съполимера около 

равномолния при изменението на състава на изходната мономерна смес. Това е една от 

характеристичните прояви на тенденция към алтерниране. 

 

Таблица 4. Състави на съполимери на ДМАПС и N-ВП като функция от съставите на 
изходната мономерна смес, получени чрез радикалова съполимеризация при 
температура 43±1 °С, във водна и във водносолева (1М NaCl) среди с инициатор калиев 
персулфат (1 мас.%). 
 

Съполимер 
№ 

Изходна 
мономерна смес 

(ДМАПС 
мол. %) 

Конверсия 
q 

(тегл. %) 

Елементен 
анализ за 
S (%) 

Съполимерен 
състав (ДМАПС, 

мол. %) 

1 10 8.7 7.20 40.11 

2 

2.1 

20 

20∗ 

7.3 

7.3∗ 

8.23 

6.75∗ 

50.20 

36.23∗ 

3 40 7.9 8.78 56.42 

4 

4.1 

50 

50∗ 

6.8 

7.9∗ 

8.95 

7.71∗ 

58.48 

44.87∗ 

5 70 8.1 9.38 64.01 

6 

6.1 

80 

80∗ 

9.5 

6.4∗ 

9.22 

8.36∗ 

61.90 

51.58∗ 

7 90 7.7 9.28 62.68 

∗Свободно-радикалова съполимеризация, извършена в 1М NaCl. 



  

2.2. Относителни реактивоспособности на ДМАПС и N-ВП 

По-ясно тенденцията към алтерниране се демонстрира чрез зависимостите на 

съполимерния състав (молна фракция на ДМАПС в съполимера (mДМАПС)) от изходната 

мономерна смес (молна фракция на ДМАПС (МДМАПС)) във вода и в 1М NaCl (Фиг. 20). 

Тенденцията към алтернатност се наблюдава и при двете, използвани за полимеризация 

среди, като в 1М воден разтвор на NaCl тази тенденция е по-слабо изразена.  

 

Фигура 20. Зависимост на съполимерния състав (молна фракция на ДМАПС в 
съполимера (mДМАПС)) спрямо изходната мономерна смес (молна фракция на ДМАПС 
(МДМАПС)) при радикалова съполимеризация на ДМАПС с N-ВП: общата мономерна 
концентрация е 1.5 mol/l, инициатор e калиев персулфат (1 тегл. %), Т = 43±1 ºС; (крива 
1(■)) за съполимеризация във вода; (крива 2 (∆)) за съполимеризация в 1М воден разтвор 
на NaCl.  
 

Относителните реактивоспособности на двата мономера rДМАПС и rНВП във вода и 1М 

разтвор на NaCl са определени с методите на Езриелев – Брохина - Роскин (ЕБР) и 

Integral-Tidwell-Mortimer (ITM) и са представени в Табл. 5. От Табл. 5 се вижда , че във 

вода стойностите на rДМАПС и rN-ВП, изчислени и по двата метода (rДМАПС =0.11 ± 0.04; rN-

ВП = 0.03 ± 0.03 и rДМАПС =0.14 ± 0.03; rN-ВП = 0.03 ± 0.03) са по-малки от единица. 

Стойността на произведението им изчислени по двата  метода е също много по-малка 

от единица (rДМАПС*rN-ВП = 0.003 и rДМАПС*rN-ВП = 0.005), което показва изразена 

тенденция към алтерниране.  

 



  

Таблица 5. Изчислени относителни реактивоспособности на двата мономера (rДМАПС и rN-
ВП), тяхното произведение и стойностите на QДМАПС и еДМАПС в двете полимеризационни 
среди (вода и 1М NaCl). 
 

Относителни 
реактивоспособности 

Съполимеризационни 
параметри 

Метод Среда 

rДМАПС rN-ВП 

rДМАПС*rНВП 

QДМАПС
∗∗∗∗ еДМАПС

∗∗∗∗ 

H2O 0.109±0.038 0.030±0.034 0.003 0.302 1.250 Езриелев– 
Брохина- 
Роскин 1M NaCl 0.026±0.015 0.198±0.019 0.005 0.052 1.158 

H2O 0.145±0.034 0.034±0.034 0.005 0.297 1.165 Integral-
Tidwell-
Mortimer 1M NaCl 0.027±0.033 0.202±0.033 0.005 0.051 1.147 

∗Изпoлзвани са стойностите за N-ВП: QN-ВП = 0.140 и еN-ВП= -1.140. 

 

Заслужава отбелязване, че и двете определени от тези опитни резултати 

относителни реактивоспособности rДМАПС и rN-ВП са по-малки от тези, характеризиращи 

съполимеризацията на N-ВП с метилметакрилата (ММ): rN-ВП = 0.04, rММ = 0.27. Тъй като 

ММ има същата π-електронна система (отговорна за реактивоспособността му) както и 

ДМАПС, то 2.5 пъти намаление на относителната реактивоспособност на ДМАПС 

(rДМАПС = 0.11(ЕБР, ITM, вода)) спрямо тази на ММ (rММ = 0.27) при съполимеризацията 

му с един и същи съмономер (N-ВП) може да се отнесе към заместването на 

метоксилната група в молекулата на ММ с цвитерйонната странична верига. Едно от 

възможните обяснения на ефекта от тази замяна е полярното взаимодействие между 

частичния отрицателен товар на карбонилния кислороден атом в молекулата на ДМАПС 

с положителния заряд на кватернерния азотен атом (Фиг. 21). От фигурата се вижда, че 

кватернерния азотен атом може да взаимодейства и с отрицателния заряд на крайната 

сулфогрупа в молекулата на ДМАПС. В конкуренцията между двете взаимодействия на 

положителния товар на кватернерния азотен атом от по-голямо значение за промяната 

на относителната реактивоспособност на ММ при замяната на метоксилната група в 

молекулата на ММ с цвитерйонната група в молекулата на ДМАПС е взаимодействието 

между кватернерния азотен атом и карбонилната група, тъй като карбонилната група е в 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 21. Схема на полярно взаимодействие между положителния заряд на 
кватернерния азотен атом от една страна с частичния отрицателен заряд на карбонилния 
кислород, а от друга страна с отрицателния заряд на сулфогрупата. 
 

спрежение с двойната въглерод-въглерод връзка в молекулата на ДМАПС, участваща в 

реакцията на нарастване на веригата при радикаловата полимеризация. 

Полимеризацията тъкмо на тази двойна връзка е отговорна за изменението на 

относителната реактивоспособност на ДМАПС. Горното взаимодействие между 

кватернерния азотен атом и карбонилната група би следвало да увеличи 

електроакцепторните свойства на ДМАПС. Това означава по-голяма вероятност за 

образуване на донорно-акцепторен комплекс между ДМАПС и N-ВП (съмономер с 

изявена електродонорна способност, полярността му е еНВП = -1.14). Формирането на 

такъв комплекс и участието му в реакцията на нарастване на веригата е възможната 

причината за наблюдаваната тенденция към алтерниране. 

 Стойностите на пресметнатите Q- и е- параметри на ДМАПС са в пълно 

съответствие с обсъденото по-горе увеличение на електронакцепторните свойства на 

ДМАПС спрямо тези на ММ и наблюдаваната тенденция към алтерниране. Проведеният 

експеримент във водносолеви разтвор цели да се намали тенденцията към алтерниране 

при съполимеризацията на ДМАПС с N-ВП. Очакваше се, че екраниращия ефект на 

нискомолекулните йони върху полярното взаимодействие между кватернерния азотен 

атом и карбонилната група в ДМАПС ще доведе до намаляване на тенденцията към 

алтерниране. Това очакване се потвърди от получените резултати. Независимо от това, 

получените в 1М NaCl съполимери на ДМАПС с N-ВП (поли(ДМАПС-съ-N-ВП)) са 

отново достатъчно богати на ДМАПС звена (Фиг. 20).  

 



  

2.4. Кинетични зависимости на радикаловата съполимеризация на ДМАПС 

и N-ВП 

Зависимостите на конверсията (q) от времето (t) за различни състави на 

съполимерите (поли(ДМАПС-съ-N-ВП)) са показани на Фиг. 22. Началната скорост на 

съполимеризация (V0) за всички съполимерни състави се определя от наклона на кривите 

на горната зависимост q-t. Зависимостта на V0 на радикаловата съполимеризация на 

ДМАПС и N-ВП от състава на изходната мономерна смес MДМАПС е представена на Фиг. 
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Фигура 22. Кинетични зависимости на радикаловата съполимеризация на ДМАПС и N-
ВП във вода при обща мономерна концентрация 1.5 мол/л; [калиев персулфат] = 1 тегл. 
%; T = 43 ± 1 °С; МДМАПС = 10 мол. % (♦); 20 мол. % (ο); 40 мол. % (□); 50 мол. % 
(снежинка); 70 мол. % (▲); 80 мол. % (●); 90 мол. % (◊). 

 

Наблюдава се максимум при еквимолния състав на изходната мономерна смес (МДМАПС 

=0.5). Наличието и местоположението му свидетелстват за формиране и най- вече за 

участието на донорноакцепторен комплекс в реакцията на нарастване на съполимерната 

макромолекула водещо до наблюдаваната тенденция към алтерниране. 
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Фигура 23. Зависимост на началната скорост на радикаловата съполимеризация на 
ДМАПС с N-ВП при Т=43 ± 1 °С във вода от състава на изходната мономерна смес 
(молната част на ДМАПС в нея, МДМАПС). 
 

2.5. Спектрални анализи на ДМАПС, N-ВП, еквимолна смес и съполимер 

поли(ДМАПС-съ-N-ВП) (MДМАПС=50 мол. %) 

Чрез сравнение на 1H ЯМР спектрите на ДМАПС, N-ВП, еквимолната им смес и 

поли(ДМАПС-съ-N-ВП) (МДМАПС=50 мол. %) и UV спектрите на ДМАПС, N-ВП, 

еквимолната им смес не се регистрират промени доказващи формирането на 

предположения комплекс между N-ВП и ДМАПС. Невъзможността за регистриране на 

интермедиатния донорноакцепторен съмономерен комплекс може да се отнесе към 

неговата молна концентрация. Това не означава пренебрежимото му участие в 

нарастването на съполимерната верига, тъй като реактивоспособността му може да е 

много по-голяма от тази на съмономерите. Освен това липсата на доказателство за 

формиране на донорноакцепторен съмономерен комплекс не поставя под съмнение 

доказаната алтернантност на съполимеризацията на ДМАПС с N-ВП, тъй като 

алтернантността може да е резултат само на големите стойности на кръстосаните 

константи на нарастване на веригата (KN-ВП, ДМАПС и KДМАПС, N-ВП). Доказаната 

алтернантност обаче не позволява варирането на молната част на мономерните звена на 

N-ВП в широки граници, което е важно за увеличаване водоразтворимостта на 

съполимерните ПЦ. Както се вижда от данните в Табл. 4 даже и при 10 мол. % ДМАПС 

в изходната мономерна смес (съполимер 1) молният процент на ДМАПС в съполимера е 



  

над 40 молни процента. Това се оказва твърде високо съдържание на цвитерйонни 

мономерни звена за да се промени драстично водоразтворимостта на получените 

двойно-хидрофилни съполимери. Все пак разтворимостта на получените съполимeри е 

изследвана подробно и основните резултати са представени в Табл. 8. 

 

Таблица 8. Разтворимост на ДМАПС, N-ВП и поли(ДМАПС-съ-НВП) в различни 
разтворители. 
 
Разтворител ДМАПС N-ВП поли(ДМАПС-съ-НВП) 

   1 2 3 4 5 6 7 

Вода v v vа va vб vб vб vб vб 
Метанол v v o o o o o o o 
Етанол o v o o o o o o o 
Ацетон x v x x x x x x x 
Етер x x x x x x x x x 

Диметилформамид x v x x x x x x x 
Тетрахидрофуран x x x x x x x x x 
Ацетонитрил x x x x x x x x x 

Диметилсулфооксид x v x x x x x x x 
Хлороформ x x x x x x x x x 

va – разтворим при 25-30 °C, vб – разтворим при 50-60 °C, o – слабо разтворим, x – 
неразтворим 
* Числата (1-7) представят съполимерните състави показани в Табл. 4.  
 

Съполимерите в зависимост от състава са водоразтворими в различни температурни 

интервали: съполимери 1 и 2 при 25-30 °С, както и съполимери 3-7 при 50-60 °С. 

Съполимери 1-7 са частично разтворими в метанол, етанол и неразтворими в ацетон, 

етер, диметилформамид, тетрахидрофуран, ацетонитрил, диметилсулфооксид и 

хлороформ. Подобряването на водоразтворимостта на поли(ДМАПС-съ-N-ВП) с по-

голямо съдържание на N-ВП мономерни звена е постижения на тази работа.  

 

 

 

 

 

 



  

3. Хидрогелове на съполимерни мрежи със звена, способни към хидрофобно и 

дипол-диполно взаимодействие[П 4], [С 1], [Д Y-X-01/2003] 

 

Представлява научен, и приложен интерес изследването на съполимерни системи 

способни едновременно към дипол-диполно взаимодействие и хидрофобно 

вазимодействие т.е характеризиращи се с ГКТР и с долна критична температура на 

разтваряне (ДКТР). Конкуренцията между тези две взаимодействия  ще зависи от 

състава на отношението на двата вида мономерни звена. В настоящото изследване за 

анализ на ефекта от подобна конкуренция са синтезирани и изследвани съполимерни 

мрежи на НИПАМ и ДМАПС. Поли(N-изопропилакриламид) (ПНИПАМ) е един от най-

много изследваните термочувствителни хомополимери с ДКТР около 32.3 °С, и много 

рязка макромолекулна контракция при тази температура. В настоящото изследване са 

синтезирани и изследвани поли(N,N'-диметил(метакрилоилоксиетил)амониев пропан 

сулфонат-съ-N-изопропилакриламид) поли(ДМАПС-съ-НИПАМ) мрежи с изменяща се 

в широки граници молна част на ДМАПС звената. Синтезираните съполимерни мрежи, 

заедно със съставите им (молен процент на ДМАПС звената в тях) са представени в 

Табл. 9. 

 

Таблица 9. Видове и състав на синтезираните и изследваните поли(ДМАПС-съ-НИПАМ) 
мрежи. 
 

Мрежа 
№ 

ДМАПС 
(молен процент в 

изходната 
мономерна смес) 

S  
в съполимера 

(%) 

ДМАПС 
(молен процент в 
съполимерите) 

1 0 0 0 

2 5 1.38 5.24 

3 10 2.28 9.11 

4 15 3.11 13.07 

5 50 7.03 39.00 

6 70 7.18 40.38 

7 90 9.57 66.98 

8 100 10.23 100 



  

Кинетиките на набъбване на тези мрежи във вода са представени на Фиг. 26. От 

тях се вижда намаляването на началната скорост на набъбване, а така също и на 

равновесната степен на набъбване на съполимерни мрежи с увеличаване на молната част 

на ДМАПС звената (mДМАПС) в тях. Това е следствие от нарастващата с mДМАПС 

способност на мрежите да формират физични възли, състоящи се от показаните на Фиг. 

1 дипол-диполни кластъри.  
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Фигура 26. Кинетични зависимости на равновесната степен на набъбване за ПНИПАМ и 
поли(ДМАПС) (съответно mДМАПС = 0.0 и 1.0) и поли(ДМАПС-съ-НИПАМ) (0 < mДМАПС 
< 1) мрежи в дестилирана вода при температура 18 °C. 
 

Температурните зависимости на Qp на синтезираните хомо- и съполимерни 

хидрогелове на mДМАПС са представени на Фиг. 28. На фигурата ясно могат да се откроят 

криви от два типа: тези с mДМАПС > 0.39 и мрежи с mДМАПС < 0.39. За първия тип 

температурните зависимости на Qp нарастват монотонно, докато за втория тип – Qp 

намалява и се характеризира с температурен интервал, в който това намаление е рязко. 

Дискутираната по-горе гранична „Qp – Т” зависимост се очертава по-ясно след 

трансформиране на температурните зависимости от Фиг. 28 към нормализирани 

стойности на Qp (Qn) и тяхната зависимост от температурата в интервала (20 °C ≤ T ≤ 50 

°C). 
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Фигура 28. Температурни зависимости на равновесната степен на набъбване във вода 
(Qp) на ПНИПАМ, поли(ДМАПС) и поли(ДМАПС-съ-НИПАМ) мрежи с различни 
молни части на ДМАПС мономерните звена в тях (mДМАПС). 
 

 Нормализираните зависимости са показани на Фиг. 29. Те позволяват 

въвеждането на понятията относително набъбнало състояние (положителни стойности 

на Qn) и относително колапсирало състояние (отрицателни стойности на Qn), 

съответстващи на температурните коефициенти на набъбване и на колапсиране на 

съполимерните мрежи. Нормализирането на Qp се извършва по следното правило: 

,

max

T начQ Q
Qn

Q

−
=

∆
 

TQ
 - равновесно набъбване при температура Т; 

начQ  - равновесно набъбване при началната температура; 

maxQ∆  - абсолютната стойност на максималното отклонение от Qнач в изследвания 
температурен интервал. 
 

Въвеждането на нормализираната стойност за равновесното набъбване (Qn) 

позволява за първи път да се дефинира и открои критична температура Ткр., при която Qn 



  

= 0. Това ще рече, че стойността на Qn е същата каквато е началната температура (в 

случая T0 = 18 °C).  
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Фигура 29. Температурни зависимости на нормализираните стойности на Q (Qn) за 
хидрогелове с различни mДМАПС в поли(ДМАПС-съ-НИПАМ) мрежите. 
 

На Фиг. 29 кривите на дискутираните два класа хидрогелове отчетливо се различават. 

Кривите на хидрогелове с високи стойности на mДМАПС (mДМАПС = 1.0; 0.67; 0.39) се 

намират над “нулевата” линия, докато другите, с ниски стойности на mДМАПС, под нея. 

Първите набъбват, докато вторите – се свиват в сравнение с първоначалното си 

състояние при 18 °C. Равенството на Qn при Т0 и Ткр. не означава структурна 

идентичност на мрежата. Причината, за еднаквостта на Qn е преди всичко следствие от 

тъждеството на плътностите на възлите на омрежване, в двете състояния на мрежите, 

независимо от обстоятелството, че природата на тези възли е различна. В конкретния 

случай те са хидрофобни контакти (от ПНИПАМ мономерни звена) и дипол-диполни 

контакти (от поли(ДМАПС) мономерни звена). И двата вида възли са физични, но с 

различен отклик на изменението на температурата. При нарастване на последната 

плътността на дипол-диполните възли намалява докато тази на хидрофобните се 

увеличава.  

 



  

 4. Корелация между степента на набъбване във вода и активиращата 

енергия на дехидратация на хомо- и съполимерни хидрофилни мрежи [П 3], [С 4, 7], [Д 

ДААД - 31/29.06.2004] 

 По-горе бе показано, че формирането и разграждането на дипол-диполните 

кластъри влияят съществено върху кинетиката и равновесната степен на набъбване на 

съдържащите цвитерйонни мономерни звена хидрофилни мрежи. Представлява интерес 

проверката на това дипол-диполно взаимодействие и върху обратния процес – 

дехидратацията на получените след набъбването на ПЦЙ мрежи. Синтезирани са 

единични (ЕМ) и взаимнопроникващи хомо- и съполимерни мрежи, на които са 

определени Qр и активиращите енергии на дехидратация. Стойностите на Qр са 

определени по уравнението: 

100
наб сух

р

сух

m m
Q

m

−
=      (2) 

От представените в Табл. 11 резултати става ясно, че включването на ДМАПС 

мономерни звена в ЕМ и ДМ (№ 1, 4, 5 и 7) води до рязко намаляване на стойностите на 

Qр във водна среда при стайна температура. Увеличаването на ДМАПС мономерните 

звена води до повишаване на вероятността за реализиране на дипол-диполно 

взаимодействие и образуване на по-големи и по-съвършенни кластъри. Резултатът е 

понижена разтворимост на линейни ПЦ във вода, а в случая на мрежи - до по-малки 

стойности на степента на набъбване Qр. Мрежите с включени ДМАПС мономерни звена 

(№ 1, 4, 5 и 7) увеличават Qр стойностите си при прехода от вода като разтворител към 

разтвори на хомо- и съполимерите във водни разтвори на 0.1М и 0.5М NaCl във вода. 

Мрежите със състав, в който доминират 2-акриламидо-2-метилпропансулфонова 

киселина (АМПС) мономерни звена (№ 2, 6) във водносолевите разтвори се свиват и Qр 

стойностите им намаляват с увеличаване концентрацията на солта поради ПЕ. ДМ № 5 

съдържа едновременно ДМАПС и АМПС звена, но поради 20 пъти по-голямата молна 

част на ДМАПС мономерните звена надделява АПЕ. За ЕМ с акриламид (ААм) 

мономерни звена е характерно поведение подобно на полимерната АМПС мрежа. Макар 

и електронеутрален полимер, избраната от нас концентрация на НМС вероятно е 

достатъчно голяма за да предизвиква подобен на ЕМ от АМПС изсолващ ефект. При 

прехода от една мрежа към друга влиянието на НМС не винаги последователно следва 



  

откроената тенденция. Вероятно това е следствие от разликите в плътностите на 

химичните възли на синтезираните мрежи. 

 

Таблица 11. Стойности на Qр за хомо- и съполимерните ЕМ и ДМ от ДМАПС, АМПС и 
ААм в дестилирана вода и водно-солева среда (0.1М NaCl и 0.5М NaCl), измерени при Т 
= 25°C. Тегловното отношение на втората към първата мрежа формиращи ДМ е 20. С 
mМ е означена молната част на съответния вид мономерни звена. 

 

Активиращите енергии на дехидратация набъбналите хидрогелове са определени 

термогравиметрично, като използват изведеният за изоконверсионния метод израз на 

Friedman зависимост (уравнение 3). 

В настоящата работа изоконверсионният метод за първи път е приложен за определяне 

на дехидрационните кинетични параметри (в случая активиращата енергия на реакцията 

на дехидратация Еα) за хидрогелове. Изходна опитна информация за определянето на Еα 

са температурните зависимости на дехидратация на посочените в Табл. 11 хидрогелове 

при различни скорости на нагряване. Изчислените стойности на Е α са представени в 

Табл. 12. Първо следствие от представените в Табл. 11 и 12 резултати е очевидната 

корелация между Qp стойностите и тези на Е при прехода от нaбъбнали във вода към 

набъбнали във водно-солеви разтвор на 0.5М NaCl мрежи. За споменатите по-горе 

мрежи, съдържащи ДМАПС мономерни звена (№ 1, 4, 5 и 7) при реализирането на този 

преход стойностите на Qp нарастват (Табл. 11) заедно със стойностите на Еα (Табл. 12), 

Qр 
№ Мрежа 

mААм mАМПС 
mДМАПС 

H2O 0.1 M NaCl 0.5 M NaCl 

1 ЕМ (ДМАПС)   1.0 1.52 6.19 19.49 

2 ЕМ (АМПС)  1.0 0.0 86.72 48.26 29.03 

3 ЕМ (AAм) 1.0  0.0 27.68 23.21 22.10 

4 ЕМ (ДМАПС-съ-AAм) 0.5  0.5 8.52 11.58 14.35 

5 ДМ (АМПС:ДМАПС)  0.05 0.95 6.56 6.96 10.01 

6 ДМ (АМПС:ААм) 0.95 0.05 0.0 23.94 18.75 16.65 

7 
ДМ (АМПС:ДМАПС-

съ-АAм) 

0.05 0.3 
0.65 9.07 10.27 16.83 



  

при полианионните мрежи (№ 2, 6) се наблюдава обратната зависимост - стойностите на 

Qp намаляват (Табл. 11) заедно със стойностите на Еα (Табл. 12). Налага се 

заключението, че изменението на стойностите на Qp и Е успоредно се повлияват от 

полиелектролитните и антиполиелектролитните свойства на хидрогеловете. Това може 

да се отнесе към това, че и двата процеса се определят от взаимодействието 

“мономерното звено-вода”, което е в конкуренция със взаимодействията “вода-вода” и 

“вода-мономерно звено”. 

 

Таблица 12. Активираща енергия на дехидратация (Eα) на синтезираните мрежи, 
набъбнали във вода и във водносолеви 0.5М воден разтвор на NaCl при различни 
конверсии (α), изчислени по уравнението на Friedman (уравнение 3).  
 

 

От данните в Табл. 12 се вижда, че стойността на Eα намалява с увеличаване на α. 

Първоначалното предположение, че несвързаната вода (“свободна вода”) ще се изпарява 

първа и много лесно и с по-ниски стойности на Еα отколкото по-трудно изпаряващата се 

Eα, kJ/mol 
№ Мрежа 

NaCl 
(M) α = 0.1 α = 0.3 α = 0.5 α = 0.7 
0.0 30 27 26 24 

1 
ЕМ (ДМАПС) 

0.5 60 46 31 24 

0.0 68 49 39 37 
2 

ЕМ (АМПС) 

0.5 47 38 27 26 

0.0 55 41 35 32 
3 

ЕМ (ААм) 

0.5 40 29 23 18 

0.0 31 23 21 19 
4 

ЕМ (ДМАПС-съ-ААм) 

0.5 85 48 40 34 

0.0 36 26 22 20 
5 

ДМ (АМПС:ДМАПС) 

0.5 82 68 48 38 

0.0 48 39 37 35 
6 

ДМ (АМПС:ААм) 

0.5 38 32 31 28 

0.0 50 47 40 34 
7 

ДМ (АМПС:ДМАПС-
съ-ААм) 

0.5 28 20 16 10 



  

свързана вода не се потвърждава. Поне две са причините за наблюдаваното отклонение. 

Първата е неравновесният характер на дехидратация на хидрогела при по-високите 

скорости на нагряване. Тази неравновесност “тушира” очаквания двустепенен процес на 

дехидратация. Втората причина е следствие от намаляването на здравината на връзката 

“вода-мономерно звено” с увеличаване на α, тъй като заедно с α нараства и 

температурата.  

Разкриването на корелацията между Qp и Еα е направено за първи път. Тя 

разкрива нови възможности за интерпретиране на характеристики и отнасяния на 

хидрогеловете, важен клас меки материали.  

 

5. Едновременно въздействие на електрично поле и йонна сила върху дипол-

диполно взаимодействие на ПЦ и приложението му за контролирано пулсационно 

електрохимично отлагане на метали[П 2], [С 2], [Д Y-X-01/2003] 

Дипол-диполните кластъри от противоположноориентирани диполи се 

разграждат както при добавянето на НМС (екраниращ ефект на противойоните), така и 

при приложението на електрично поле, пораждащо дезориентация на противополжно-

ориентирани диполи. Известно е, че при малки стойности на напрегнатостта на 

електричното поле, доминиращо е въздействието на НМС. Възможност за едновременно 

влияние на електрично поле и на НМС разкрива възможност за ефективно добавяне на 

ПЦ към електролитните бани за електрохимично отлагане на метали. В настоящото 

изследване  тази възможност е реализирана при прилагане на пулсационно външно 

електрично поле. Пулсациите позволяват периодично въздействие на полето върху 

дипол-диполното взаимодействие, т. е. периодично да се изменя конформацията на ПЦЙ 

макромолекула в резултат на разграждането и формирането на дипол-диполни кластъри.  

 На Фиг. 35, че при нулев потенциал ПЦ макромолекули са в набъбнало състояние 

заради наличието на НМС в банята. Отлагането на метални йони върху катода има място 

само при приложен външен потенциал. Скоростта, с която катионите се пренасят от този 

резервоар до и върху катода е различна от тази на транспорта на металните йони от 

обема на разтвора към същата повърхност. Тъкмо тази разлика е една от съществените 

причини за неравенство на процесите на отлагане на метали в присъствие и отсъствие на 

ПЦ. Тя неминуемо поражда разлика в скоростите на зародишообразуване и на растеж на 



  

кристалитите. С други думи, породената от пулсациите на външния потенциал 

конформационна промяна в ПЦ-те макромолекули влияе върху транспорта на металните 

йони до катода, а оттук и върху характеристиките и свойствата на отложеното метално 

покритие. 

 

Фигура 35. Схематично представяне на конформационните промени в ПЦЙ 
макромолекула от компактно глобуларно състояние под действието на напрежение (A) и 
набъбнало с включени в обема ứ Ni2+, когато приложеният потенциал е нула (Б). 

 

Друга причина за различия в отлагането на метални йони без и с ПЦ е, че ПЦЙ 

макромолекула е своеобразна обвивка на отлагащите се метални йони. Тя влияе, най-

вероятно препятства асоциацията между образуващите се метални кристалити на 

повърхността на катода, а следователно и върху размера и разпределението им по 

размер.  

Дефинираното предположение е проверено при добавянето на ПЦ в електролитна 

баня при пулсационно електрохимично отлагане на никел. За сравнение, същото 

отлагане е извършено в отсъствие на полимерна добавка, както и в присъствие на други 

неполицвитерйонни добавки като полиетиленгликол с молекулна маса 4000 (ПЕГ-4000) 

и 20000 Da (ПЕГ-20000), поли(N-винилпиролидон) (ПN-ВП), нишесте (Н), арабска гума 

(ГА), натриев алгинат (НА) и кватернизирана с 2-хидрокси-3(триметиламониев) хлорид 

гуар гума (КГГ). Резултатите от влиянието на тези добавки върху oбемния среден 

диаметър на кристалитите (‹D›v) и широчина на разпределението по размер (σ) 



  

Таблица 13. Обемен среден диаметър на кристалитите (‹D›v) и широчина на 
разпределението по размер (σ) на електрохимично отложен нанокристален никел, 
продуциран без или с добавянето на хидрофилни полимери като добавки. 
 

No Полимерна 
добавка 

‹D›v (nm) σ 

1 ПЕГ-4000 49.8 1.07 

2 ПЕГ-20000 39.3 1.39 

3 ПНВП 35.1 1.38 

4 Н 50.1 1.67 

5 ГА 32.3 1.43 

6 НА 32.5 1.41 

7 КГГ 36.8 1.42 

8 ПЦ 5 ― 

9 ― 41.2 1.45 

 
От представените в Табл. 13 резултати става ясно, че предположението за специфично 

ПЦ влияние върху размера и разпределението на кристалитите на отложения в 

пулсационен-електрохимичен режим никел се потвърждава. Средният размер на 

никеловите нанокристалити (5 nm) са от 6 до 10 пъти по-малки в сравнение с тези, 

получени без полимерни добавки и с поликатионни добавки.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ИЗВОДИ 
 

1. Предложен е модел за ПЦЙ структурна организация, който обяснява АПЕ, 
осмотичната му компонента, солфилността на ПЦ, ефектите на температурата, йонната 
сила и на напрегнатостта на електричното поле върху характеристиките и свойствата на 
ПЦ водни разтвори и хидрогелове.  
 

2. Дефинирана е нов вид полимерна амфифилност (наречена цвитерйонна-
нецвитерйонна амфифилност) и изградена на противоположния ефект на 
нискомолекулни соли върху полиелектролитни и полицвитерйонни разтвори. 
 

3. Предложена е хипотеза за биосъвместимостта на ПЦ на основата на посочения 
по-горе модел. 
 

4. Синтезиран е двойно-хидрофилен ДМАПС-съ-НВП съполимер с цел 
подобряване водоразтворимостта на поли(ДМАПС). Доказана е изразена тенденция към 
алтерниране при тази съполимеризация, по-силно откроена във вода, в сравнение със 
съполимеризацията в разтвори на нискомолекулни соли. 
 

5. Изследвани са температурните зависимости на набъбване във вода на 
съполимерни мрежи, съставени от звена с противоположна способност към 
самоасоциация при изменението на температурата. Дефинирана е критична температура 
за такива хидрогелове, при която нормализираната степен на набъбване е нула. 
 

6. Доказана е и е обяснена корелация между степента на набъбване на 
хидрофилни мрежи и активиращата енергия на дехидратиране на получените при 
набъбването хидрогелове.  
 

7. Доказано е, че ПЦЙ добавки към електролитните бани за пулсационно 
електрохимично отлагане на никел са значим фактор за получаването на никелово 
покритие с много малък размер на кристалитите (5 nm) и тясно разпределение на същите 
по размер. Предложено е обяснение на този ПЦЙ ефект. 
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