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Дисертационната работа на Ирена Петрова Каменова представлява част от 

изследвания провеждани в лаборатория по „Водоразтворими полимери, 

полиелектролити и биополимери”, катедра ПОХ - ХФ с полицвитерйонни хомо- и 

съполимерни водни разтвори и хидрогелове. Това дава основание на докторантката и 

нейния научен ръководител да си поставят една по-тясно специализирана цел, а именно 

да използват теоретичен подход за обяснение и контрол на добре известните 

биосъвместими свойства на полицвитерйоните на основата на двуфазов модел за 

специфичната им структурна организация предложен по-рано в лабораторията. 

Актуалността на темата е в тясна взаимовръзка с наблюдаваната в литературата 

дикусия за възможните причини за наблюдаване на тези свойства на 

полицвитерйоните. Добре е известно, че две основни свойства на полицвитерйоните 

полагат основата на биосъвместимите им свойства, а именно понижените сорбция на 

протеини и клетъчна адхезия в присъствие на полицвитерйоните. Дискутираните в 

литературата причини са свързани със структурната аналогия между хидрофилните 

полярни глави на фосфолипидите и страничните групи на полицвитерйоните, както и 

установената с диференциално-сканираща калориметрия висока стойност на 

концентрационното отношение „свободна вода/свързана вода” в полицвитерйонни 

водни разтвори и хидрогелове в сравнение с други хидрофилни полимери. В 

действителност така изнесените в литературата причини намират своето обяснение в 

развитата нова концепция в дисертацията, която ми се струва, че не е използвана до 

този момент.  

Дисертационният труд е изложен на 136 страници, включва 51 фигури, 13 

таблици, 12 схеми и съдържа достатъчен брой литературни източници (141). Основната 

цел на дисертационният труд на докторантката е формулирана ясно. За постигането й 

са поставени четири конкретни задачи. За разрешаването на тези задачи са използвани 

класически методи и апарати за изследване като: тегловно определяне на равновесната 

степен на набъбване, неизотермичен термогравиметричен анализ, изоконверсионен 

метод за определяне на активиращата енергия на дехидратация, контролирано 

пулсационно електрохимично отлагане на метали и широко-ъглово светоразсейване. 

Докторантката е натрупала опит и е придобила експериментални умения по синтез и 

охарактеризиране на цвитерйонни съполимерни водни разтвори и хидрогелове. В 

цялата работа се наблюдава последователност и умело тълкуване на експерименталните 

резултати. Направена е съпоставка на получените експериментални резултати с 

известните в литературните източници.  

Основните приноси на дисертационния труд са резюмирани добре и показват 

значимостта на дисертационния труд. Впечатляваща и заслужаваща адмирации е 

теоретичната концепция за обясняване на несъвместимите свойства на 

полицвитерйоните, както и работата с използване на полицвитерйонни добавки към 



електролитните бани за пулсационно електрохимично отлагане на никел за получаване 

на много малки по размер кристалити (5 nm) и тясно разпределение на същите по 

размер.  

Приносите на дисертацията съдържат определено теоретично, но и научно-

приложно значение. Общото впечатление от оформянето на дисертацията е много 

добро. Към дисертантката имам и следните въпроси по отношение на 

експерименталните резултати и тяхното тълкуване: 

• Дефинирали сте критична температура за хидрогеловете със съмономер N-

изопропилакриламид, при която нормализираната степен на набъбване е нула. 

Определяна ли е степента на грешката при така дадените експериментални 

резултати? 

• Струва ми се, че не е много ясно отразена разликата между модела предложен от 

дисертантката и такива на други, цитирани в дисертацията автори.  

Основните резултати и научни хипотези, свързани с дисертационния труд са 

обобщени в 4 статии, публикувани в международни списания с импакт фактор. Две от 

тях са отпечатани в списание Die Macromol. Chem.: Macromol. Symp., а другите две са 

публикувани в Biomacromolecules и J. Appl. Polym. Sci.. По две от публикациите са 

забелязани общо 16 цитата. Част от резултатите по дисертацията са представени във 

вид на три доклада София (2005 г., 2007 г.) и три постерни съобщения в София (2006 

г.), Унгария (2006 г.) и Германия (2007 г.). През 2007 докторантката е победител в 

националния конкурс за наградата „Проф. Иван Шопов”на Съюза на химиците в 

България „Изявен млад учен в областта на полимерите”. 

Авторефератът достатъчно пълно и точно отразява най-важните 

експериментални резултати и научни хипотези от дисертационния труд. Приложени са 

всички необходими документи. 

 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
 

Дисертационният труд на Ирена Каменова представлява оригинално по замисъл, 

изпълнение и резултати научно изследване в областта на химията на полимерите. 

Много добро впечатление прави голямата по обем и прецизно изпълнена 

експериментална работа, отличното боравене с експерименталните методи, 

компетентното тълкуване на получените резултати, както и образователното израстване 

на докторантката, придобито в процеса на разнообразна изследователска работа.  

Въз основа на изложеното до тук с убеденост предлагам на уважаемите членове 

на журито да подкрепят с вота си присъждането на образувателната и научна степен 

"доктор" на Ирена Петрова Каменова. 
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