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1. Темата на дисертационната работа е актуална в научно отношение, 

защото се изучава нов тип полимери – полицвитерйони и техните свойства 

с оглед определяне на биосъвместимостта им. Постигнат е и неочакван 

ефект на полицвитерйоните при електрохимично отлагане на цинк с много 

малък размер на кристалитите, които могат да се използват като 

блескообразуватели.  

 

2. Дисертантката познава отлично литературата, свързана с темата. 

Тя обсъжда или цитира 141 литературни източници предимно от 

чуждестранни автори. Каменова много подробно разглежда литературните 

данни, за което е отделила повече от половината от изложението в 

дисертационния труд. 

 

3. Авторката използва известни методики за синтезиране на 

моделните полимери и за тяхното изследване: математическо описание на 

конформацията на полимерите, елементен анализ, кинетични зависимости 

на съполимеризацията, спектрални анализи на получените съполимери, 

изследва набъбването на водоразтворимите полимери и преходите в 

хидрогеловете. Тя определя активиращата енергия на хидратация на 

хидрофилните мрежи и въздействието на електрично поле върху дипол-

диполното взаимодействие. Тези методи съответстват на поставените цел и 

задачи на дисертационния труд и дават достатъчно данни за обяснение на 

получените резултати. 

 

4. Дисертационната работа изяснява съществени нови страни на 

отделен клас полимери, които могат да бъдат използвани в медицината. 

Приносите на дисертационната работа се изразяват в нови научни 

резултати и възможности за използването им в практиката. По-специално 

тя синтезира чрез съполимеризация двойнохидрофилни съполимери с 

оглед подобряване на водоразтворимостта им: 



  4.1. Съполимери от DMAPC диметил(метакрилоилоксиетил) 

амониев пропансулфонат и N-винилпиролидон в различни съотношения, 

които използва при своите изследвания.  

4.2. Предлага модел на полицвитерйонната организация с нов 

вид полимерна амфифилност. 

4.3. Изследва набъбването във вода на полимерните мрежи, 

критичната температура на хидрогеловете и влиянието на соли върху 

хидрогеловете. 

4.4. Докторантката изучава активиращата енергия на 

дехидратиране на хидрогеловете. 

4.5. Неочаквано тя установява, че при електрохимично 

отлагане на никел в присъствие на полицвитерйони се получава покритие с 

много малък размер на кристалитите, които са с блескообразуващи 

възможности.  

 

5. Авторката Ирена Каменова има 12 публикации, свързани с 

дисертационния труд, и 24 цитати по тях. 

 

6. За мен не стана ясно дали изчисленията, свързани с 

конформацията на съполимерите, са правени само по основната верига на 

полимерите или и с отчитане влиянието на страничните заместители. 

Препоръка: Съгласно резултатите от мои изследвания на зол-гелни 

преходи в органични разтворители много силно влияние имат някои 

несолеви добавки, например различни киселини, сапуни, 

повърхностноактивни вещества и др. Препоръчвам при бъдещи 

изследвания да се обърне внимание и на тези възможности. 

 

7. Описанието на дисертационния труд и изводите, направени в него, 

както и публикациите с участие на автора не оставят никакви съмнения, че 

Ирена Петрова Каменова напълно заслужава образователната и научна 

степен „Доктор”.  

 

 

София, 06. 07. 2011 г. 

 

ЧЛЕН НА ЖУРИТО: 

 

 

 

 

 

 


