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ОДНОЧАСНЕ ПОЛЯРОГРАФІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАРТРАЗИНУ 

І ДІАМАНТОВОГО СИНЬОГО В НАПОЯХ 

Дмухайло А. В., Чорна Г. Т., Дубенська Л. В., Творинська С. І., Дубенська Л. О. 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна 

andreii.d@ukr.net 

 

Всі харчові барвники не мають жодної харчової цінності. Водночас, до переліку 

дозволених до використання в нашій державі синтетичних харчових барвників (СХБ) 

включено чимало таких, які можуть викликати погіршення самопочуття і навіть стати 

причиною захворювань. Наприклад, тартразин (Е 102) – харчовий барвник жовтого 

кольору, який може спричиняти алергічні реакції, гіперактивність у дітей, кропив’янку 

тощо. Однак, останніми десятиріччями значно збільшилася кількість використання СХБ не 

тільки у продуктах харчування, а й у лікарських засобах (таблетки, капсули в кольорових 

оболонках, сиропи від кашлю, льодяники від болю у горлі тощо). Тому розроблення надійних 

та експресних методик для визначення СХБ у складних матрицях, якими є продукти 

харчування і ліки, є актуальною проблемою. 

У лабораторії кафедри аналітичної хімії Львівського національного університету 

імені Івана Франка раніше вже виконували дослідження з визначення деяких СХБ (Е102, 

Е110, Е122, Е123, Е124, Е129) вольтамперометричними методами на ртутному 

краплинному електроді і на амальгамних електродах на основі срібла (полірованому і 

модифікованому ртутним меніском). Ці барвники – найчастіше використовують для 

забарвлення продуктів харчування у жовто-червоній гамі як індивідуально так і в 

двокомпонентних сумішах. Для одержання відтінків зеленого кольору найчастіше 

використовують триарилметановий барвник діамантовий синій Е133 у суміші з жовтими 

барвниками, зокрема з Е102. Така суміш наявна в напоях “Longer”, “Лонгміксер зі смаком 

Лайм М’ята” (ПРАТ “Вікторія”, Україна), “Мохіто алко” (ТОВ “Стронгдрінк”, Україна), 

Shake Mojito, (ТОВ «Нові продукти»), а також у лікарських засобах “Комбігрип декса” 

(Сінмедик Лабораторіз, Індія), “Грипекс актив макс” (Оптімус Дженерікс Лімітед, Індія) 

та ін. 

Підібравши рН, за якого різниця потенціалів піків відновлення СХБ максимальна, 

ВА методом можна легко визначати ці СХБ в суміші без їхнього попереднього розділення. 

Кондитерські вироби і напої, для забарвлення яких найчастіше застосовують 

СХБ, здебільшого містять підсолоджувачі (цукор, глюкозо-фруктозний сироп), 

регулятори кислотності (лимонну кислоту), згущувачі (крохмаль), консерванти (бензоат 

натрію), аскорбінову кислоту, етанол, різні синтетичні ароматизатори. Жоден з цих 

інгредієнтів не відновлюється на електродах на основі ртуті у використовуваному 

діапазоні потенціалів. Це свідчить про хорошу селективність такого визначення СХБ. 

Однак, у ході експерименту було встановлено, що наявність цукру і крохмалю в розчині 

дещо впливає на значення струму і потенціалу піків відновлення барвників. Це загалом 

може вплинути на правильність аналізу. Тому для визначення вмісту СХБ у продуктах 

харчування треба використовувати метод добавок, який дає змогу врахувати вплив 

матриці на аналітичний сигнал. Доцільність такого підходу перевірили на прикладі 

аналізу напою “Longer”. Результати наведено у таблиці. 

 

Таблиця. Результати одночасного визначення Е102 і Е133 у напої “Лонгміксер  

зі смаком Лайм М’ята” 

Аналіт Рівняння градуювального графіка Знайдено, ppm 

Е102 І=0,35+2,3∙105С (r=0,9973) 1,22 

Е133 І=0,05+5,8∙104С (r=0,9893) 2,6 
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ПОЛЯРОГРАФІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРИВАТУ НЕФОПАМУ, 

ОДЕРЖАНОГО ЗА ДОПОМОГОЮ КАЛІЙ ПЕРОКСИМОНОСУЛЬФАТУ 

Душна О. М., Сарахман О. М., Дубенська Л. О. 

кафедра аналітичної хімії, Львівський національний університет імені Івана Франка, 

м. Львів, Україна 

olgadushna88@gmail.com 

 

Нефопам (3,4,5,6-тетрагідро-5-метил-1-феніл-1-Н-2,5-бензоксазоцин гідрохлорид) 

– ненаркотичний анальгетик, представник групи похідних безоксазину, вперше був 

використаний як антидепресант і міорелаксант. У сучасній медицині його застосовують 

як засіб при лікуванні гострого та хронічного синдромів злоякісної й незлоякісної 

етіології, запобігання м’язовому тремтінню та як препарат післяопераційного 

знеболювання. Входить до складу таких лікарських засобів: розчини для ін’єкцій 

“Нефопам” (Фарма Медіатерраніа, С. Л. для “Новеко Інвест енд Трейд. Корп.”, 

Іспанія/США), “Акупан” (Біокодекс, Франція), “Нефальжик” (Біокодекс, Франція) і 

таблетки“ НЕФОПАМ” ("Eipico" Egyptian International Pharmaceutical Industries Co., 

Єгипет). Зараз для визначення нефопаму використовують методи тонкошарової і 

високоефективної хроматографій для визначення в лікарських препаратах, УФ-

спектрофотометрія для індефікації в субстанції. Вольтамперометрія є хорошою 

альтернативою до високовартісного і тривалого хроматографічного визначення, а також 

до мало селективної спектрофотометрії. Тому ми визначили мету нашого дослідження у 

розробленні вольтамперометричних методик визначення нефопаму гідрохлориду. 

Раніше ми повідомляли про полярографічне 

визначення анестетиків групи амідів, яке ґрунтується 

на одержанні полярографічно активних дериватів 

анестетиків за допомогою калій пероксимоносульфату 

[1]. Такий підхід ми використали для нефопаму, який 

не відновлюється на ртутній краплі. Як окиснювач 

використали потрійну сіль кислоти Каро 

2KHSO5•KHSO4•K2SO4 – високочистий комерційний 

реагент Оксон (“extra pure”, ACROS ORGANICS). 

Окиснювали нефопам за рН 8,8, концентрації Оксону 

1,0·10-4 моль/л впродовж 10 хв за кімнатної 

температури. Як і очікували, продукт окиснення 

нефопаму легко відновлюється на ртутному краплинному електроді в широких межах 

рН 1–10, яке забезпечували універсальним буферним розчином. На полярограмах 

відновлення деривату нефопаму в межах рН 1–7 простежується два піки, а за рН > 8 – 

один. У кислому середовищі потенціали (Е1 = 0,9 В і Е2 = 1,2 В) і струми піків 

відновлення деривату нефопаму майже не залежать від рН, за рН > 4 піки зсуваються в 

негативний бік потенціалів із збільшенням рН розчину. Струми піків відновлення 

деривату нефопаму досягають максимального значення в слабо кислому і нейтральному 

середовищі (в межах рН 5–7). Це можна використати для розроблення методики 

визначення нефопаму. 

 

[1] Plotycya S., Dubenska L., Blazhejevskyj M. et al. Determination of local anesthetics 

of amide group in pharmaceutical preparations by cyclic voltammetry // Electroanalysis. 2016. 

Vol. 28, №. 10. P. 2575 – 2581. DOI: 10.1002/elan.201600134 

  

 
Рис. 1. Структурна формула 

нефопаму гідрохлориду 

 

mailto:olgadushna88@gmail.com
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STUDY OF ELECTROCHEMICAL TURNING OF THE TRIAZIDE DRUG 

BY VOLTAMPEROMETRIC METHODS AND MASS SPECTROSCOPY 

Ivoilova A. V.1, Tsmokalyuk A. N.1, Mikhalchenko L. V.2, Ivanova A. V.1, Kozitsina A. N.1, 

Russinov V. L.1 
1Ural Federal University named after the First President of Russia Boris N. Yeltsin, 

Yekaterinburg, Russia 
2Institute of Organic Chemistry named after N. D. Zelinsky of RAS, Moscow, Russia 

shyra-8@mail.ru 

 

"Triazide" – 5-methyl-6-nitro-7-oxo-1,2,4-triazolo [1,5-a] pyrimidine-arginine 

monohydrate (Fig. 1a) is a new effective antiviral drug of the azolazazine class, which is 

currently undergoing clinical trials at the Research Institute of Influenza (St. Petersburg). 

According to published data, preparations containing a nitro group show antiviral activity due 

to its light reducing ability and the presence of intermediate metabolites of a radical nature, 

which, interacting with the RNA of the virus, destroy it. Therefore, the study of the recovery 

process of the drug is a great interest. Electrochemical methods have proven themselves in the 

study of redox transformations of organic compounds and, in some cases, in combination with 

other methods, allow the intermediate products of these transformations to be fixed. 

We have previously shown [1] that this drug has an irreversible, single-wave process of 

reducing the nitro group at a potential of about -0.6 V with the addition of 6e in acidic media 

(pH = 2). The study of the nitro group reduction process using the combined method 

(electrochemistry / EPR spectrometry) showed the formation of a radical anion at a potential 

corresponding to the peak of the reduction of the preparation nitro group (Fig. 1b). 

Since, aromatic nitro-derivatives, as a rule, are reduced in an acidic medium to the 

corresponding amines, preparative electrolysis was carried out at a direct current on a glassy 

carbon electrode in an acidic medium. 5-methyl-6-amine-7-oxo-1,2,4-triazolo [1,5-a] 

pyrimidine arginine predominates on the mass spectrum of the product recovery of the drug 

Triazid. 

In accordance with the above data, it can be assumed that the reduction of triazide in an 

acidic medium occurs in one stage with the addition of 6e through the formation of a metabolite 

of radical nature to 5-methyl-6-hydroxylamine-7-oxo-1,2,4-triazolo [1.5-a] pyrimidine arginine 

according to the following scheme (Fig. 1c): 
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Fig. 1. The scheme recovery drug "Triazid" 
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a) b) c) 

+ H+ + 1e + 3H+ + 5e – H2O 
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АНАЛИЗ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ АЭС-ИСП  

С ГРАДУИРОВКОЙ В ОТНОСИТЕЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ 

Каримова Т. А.1, Бухбиндер Г. Л.2, Качин С. В.1 
1Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

2Представительство Intertech Trading Corporation, г. Красноярск, Россия 

malaeva.tatyana@bk.ru 

 

Градуировка в относительных концентрациях является эффективным средством 

значительного повышения точности метода АЭС-ИСП. В случае геологических 

материалов при реализации такого способа градуировки необходимо принять во 

внимание следующие особенности: не все компоненты проб определяются методом 

АЭС-ИСП; матричные элементы, которые вносят большой вклад в сумму 100 %, могут 

присутствовать в разных степенях окисления.  

В настоящей работе разработана схема применения градуировки в относительных 

концентрациях для геологических материалов. С учетом потерь при прокаливании 

(п.п.п.), уравнение выглядит следующим образом: 

 

 СAl2O3 
+ 

СFe2O3 
+ …+ 

СZrO2 = 
100% - п.п.п. 

 - 1  (1) 
 СSiO2 СSiO2 СSiO2 С SiO2 

 

В левой части уравнения 1 находятся относительные концентрации. По 

градуировочным растворам можно построить графики, которые для каждого компонента 

связывают относительные интенсивности - отношения интенсивностей линий элементов 

к интенсивности линий кремния- с их относительными концентрациями – отношениями 

содержаний определяемых компонентов к содержанию диоксида кремния. 

В работе использовали спектрометр iCAP 7400 Duo производства Thermo Fisher 

Scientific (США) с программным обеспечением iTEVA. Растворение образцов проводили 

в автоклавах в системе подготовки проб HotBlock 200. Градуировочные графики 

получали с использованием ГСО руд и горных пород: СГД-2А, ССв-1, СО-20, СНС-1, 

ОСО 48-85, ДВТ.  

Проведено сравнение метрологических характеристик полученных результатов 

анализа при использовании градуировки в интенсивностях; градуировки с 

использованием внутреннего стандарта In; с использованием градуировки в 

относительных концентрациях.  

Относительное среднеквадратичное отклонение (СКО) повторяемости 

результатов определения основных компонентов горных пород SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3, 
K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, TiO2 при использовании градуировки в интенсивностях 

составляет 1,2-2,8 % отн. Использование внутреннего стандарта In не приводит к 

значимому улучшению повторяемости, которая составляет 1,2-2,2 % отн. Градуировка в 

относительных концентрациях приводит к 2-4 кратному улучшению повторяемости (0,4-

1,3 % отн.) результатов анализа геологических образцов. 

Таким образом, градуировка в относительных концентрациях обеспечивает 

лучшие метрологические характеристики по сравнению с другими вариантами 

градуировки при анализе геологических материалов. Основные причины такого 

улучшения: исключение погрешностей калибровки мерной посуды и взвешивания 

навесок анализируемых материалов из суммарной погрешности анализа; измерение 

больших значений интенсивностей элемента основы; более высокая точность измерения 

отношения интенсивностей по сравнению с измерением абсолютных интенсивностей; 

интенсивности линий внутреннего стандарта – элемента основы – имеют высокие 

значения и не подвержены спектральным наложениям от других элементов. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ДІАЗОТУВАННЯ ЦЕФТАЗИДИМУ 

ТА ПОДАЛЬШОГО ЙОГО АЗОСПОЛУЧЕННЯ З ФЕНОЛЬНИМИ 

РЕАГЕНТАМИ 

Костів О. І., Шередько М. В., Максимів І. Р., Коркуна О. Я. 

Кафедра аналітичної хімії, Львівський національний університет імені Івана Франка, 

79005, Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6 

oksanakostiv73@gmail.com 

 

Цефтазидим (ЦЕФТ) − β-лактамний напівсинтетичний антибіотик з групи 

цефалоспоринів ІІІ покоління, що має широкий спектр антимікробної дії. ЦЕФТ належить 

до одних із найрозповсюдженіших цефалоспоринових антибіотиків, що застосовуються в 

лікарській практиці в Україні. Гарантування якості лікарських засобів, для їх безпечного 

використання, потребує багаторівненого контролю.  

В літературі запропоновано ряд спектрофотометричних методик визначення 

цефтазидиму, які грунтуються на реакціях азосполучення діазотованого антибіотику з 

3-амінофенолом, п-диметиламінобензальдегідом, α-нафтолом, 3-метилбензотіазолін-2-

ону гідразоном, також відомі аналітичні форми для визначення ЦЕФТ, які засновані на 

реакції окиснення антибіотика з подальшим комплексоутворенням з 2,2-біпіридином у 

присутності ферум (ІІІ) хлориду та реакції утворення кольорової основи Шиффа, 

отриманої при взаємодії з п-диметиламінобезальдегідом. Багато із запропонованих 

методик передбачає використання малодоступних та малочутливих реагентів, є тривалими 

в часі, тому пошук нових методик для визначення цефтазидиму не втрачає своєї 

актуальності. 

З метою розробки нових спектрофотометричних методик визначення ЦЕФТ в 

лікарських засобах нами вивчено умови взаємодії його діазосолі з 8-оксихіноліном 

(8-Окс), резорцином (Рез) та 2-метилнафтолом (2-Мет). Проведені дослідження свідчать 

про утворення ефективних аналітичних форм для визначення цефтазидиму (азосполук), 

які характеризуються максимумами світлопоглинання при 553, 519 та 516 нм для  

8-Окс, Рез, 2-Мет відповідно. Для розроблення методик визначення ЦЕФТ нами вивчено 

вплив різних чинників, які впливають на діазотування антибіотика, зокрема, концентрацію 

хлоридної кислоти, натрій нітриту. Проведено пошук оптимальних умов азосполучення 

діазосолі ЦЕФТ з 8-Окс, Рез та 2-Мет, в тому числі, підібрано кислотність середовища та 

знайдено надлишки реагентів для досягнення максимального виходу забарвлених 

продуктів азосполучення. Вивчено стабільдість світлопоглинання утворених продуктів. 

Результати досліджень наведено наведено в табл. 1.  

 

Таблиця 1. Оптимальні умови реації та деякі характеристики отриманих продуктів 

Умови 8-Оксλ=553 Рез λ=519 2-Метλ=516 

Діазотування ЦЕФТ 

Концентрація кислоти 12 М НСl 

Надлишок NaNO2 > 10 – кратний надлишок 

Надлишок сульфамінової кислоти 

для усунення залишку NaNO2 
– 

1,5 – кратний надлишок 

стосовно концетрації NaNO2 

Азосполучення 

Кончентрація NaOH 0,16 М 

Надлишок реагенту 
7– кратний 

надлишок 
10 – кратний надлишок 

Стабільність продукту 60 хв 

ελ·10-3, л·моль–1см–1 6,31 6,84 0,34 
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PROBLEM OF ARSENIC DETERMINATION IN NATURAL WATER OF UKRAINE 

Litynska M. 

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,  

Kyiv, Ukraine 

m.litynska-2017@kpi.ua

Geogenic arsenic is significant problem of huge amount of countries, especially China, 

India, Taiwan, USA, Mexico, Chile and many others. But Ukraine also has high level of arsenic 

in some natural waters. Fig. 1 demonstrates probability of geogenic arsenic contamination in 

groundwater. 

Fig. 1. Probability of insufficient arsenic level in Ukrainian groundwater [1] 

Some Ukrainian territories, especially Carpathians, have very high probability (75-

100 %) of groundwater with arsenic content higher than 10 μg/L, which is maximum allowable 

concentration of arsenic in drinking water according to Ukrainian regulations.  

So, it is very important to control arsenic level in drinking water of these regions. But 

such modern methods as ICP-MS, ICP-OES, AAS are very expensive. Thus, photometric 

determination is the most useful method in Ukraine. There are two main approaches in 

photometric determination of arsenic concentration in natural water.  

The first one is based on blue products of reduction of molybdoarsenic 

heteropolyacid [2]. Determination by the silver diethyldithiocarbamate is the second 

method [3]. Both these approaches have the same stages, especially transformation arsenic 

compounds in arsine AsH3, which is gas with very high toxicity. So, these methods have very 

strict requirements in lab safety.  

Silver diethyldithiocarbamate is not stable during long time, so it is important to produce 

this compound before determination. Silver salt is necessary component for synthesis of silver 

diethyldithiocarbamate, but it is expensive.  

Ammonium molybdate is cheaper than silver salts. Conventional Ukrainian approach of 

arsenic determination uses iodine, ammonium molybdate, sulfuric acid and ascorbic acid. But 

this method has unsatisfactory detection limit, which is higher than maximum allowable 

concentration of arsenic in drinking water. Some compounds such as antimony potassium 

tartrate or ethyl violet can improve method sensitivity, but the result is not ideal. So, 

optimization of arsenic determination by ammonium molybdate is very actual and important 

for Ukrainian laboratories and drinking water treatment plants. 

N. Tolstopalova and I. Astrelin are the research advisors of this work.
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ОДЕРЖАННЯ МУЦИНУ ЗІ СЛИЗУ РАВЛИКА ACHATINA FULICA 

ЯК АКТИВНОГО КОМПОНЕНТУ В КОСМЕТИЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Новгородська К. І. 
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Сучасний ринок косметичної продукції пропонує чимало засобів зі зволожуючим, 

живильним, вибілюючим та антивіковим ефектом. Справжнім проривом у парфумерно-

косметичній промисловості стало застосування муцину равлика як активного 

компоненту багатьох емульсійних кремів, лосьйонів та сироваток. 

Секрет залоз равликів містить ряд найважливіших біологічно активних 

компонентів: колаген, гліколева кислота, алантоїн, натуральні антибіотики, білки, 

пептиди і вітаміни. Склад слизу аналогічний складу шкіри людини, завдяки чому він має 

регенеруючу дію на шкіру, адже видаляє шрами і зморшки. 

Фільтрат секреції равлика застосовують для покращення біохімічних, 

реологічних та антибактеріальних властивостей косметичного продукту. Екстракцію 

муцину зі слизу равлика проводять за допомогою осадження з етанолом. Збір слизу 

здійснюється шляхом його зішкрібання з тіла равлика виду Achatina Fulica. Зі 100 г тіла 

равлика одержують 20 г слизу, який переносять у колбу Ерленмеєра і додають 2-3 об`єми 

дистильованої води. Суміш слизу з водою перемішують протягом ночі за кімнатної 

температури. Після перемішування її центрифугують протягом 30 хвилин при 11,000 g, 

осад видаляють і збирають водорозчинну фракцію супернатанту (надосадовоої рідини). 

Супернатант осаджують трьома об`ємами охолодженого етанолу протягом 2 годин за 

Т=-20 °С. Осад збирають центрифугуванням протягом 30 хвилин при 2900 g. Таким 

чином, ми одержуємо водорозчинну фракцію муцину зі слизу равлика. 

Для досягнення кращого ефекту секрету равлика на шкіру людини та сам продукт 

слід додавати концентрований та максимально очищений компонент. Тому доцільним є 

одержання ліофілізату муцину у вигляді сухого порошку. Ліофілізат – це тверда форма 

лікарського засобу або активного косметичного компоненту, яку одержують шляхом 

висушування речовин рідкої або м`якої консистенції.  

Виділення ліофілізату з муцину равлика проводять наступним чином. Слиз 

зішкрібають, розтирають і додають 2 об`єми дистильованої води. Суміш перемішують і 

осаджують двома об`ємами попередньо охолодженого ацетону. Осад збирають і 

ліофілізують за допомогою вакуумного сублімаційного сушіння. Для цього 

висушуваний продукт заморожують протягом 24 годин за Т = -53 °С. Даний метод 

дозволяє майже повністю видалити зі слизу розчинник, а заморожування забезпечує 

збереження лабільних компонентів у практично незмінному вигляді. Одержаний 

ліофілізат не втрачає первинної структури, що є особливо важливим для сталості його 

складу та підтримання постійної концентрації біологічно активних речовин.  

Отже, для одержання муцину зі слизу равлика виду Achatina Fulica доцільно 

використовувати метод осадження з етанолом, а для виділення більш концентрованої 

речовини слід застосовувати сублімаційне вакуумне сушіння з подальшим одержанням 

ліофілізату. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРИВАТИЗАЦИИ ДЛЯ ХРОМАТОМАСС-

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА ПЛАСТИЧНЫХ 

СМЕСЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАННАБИНОИДЫ 

Оберенко А. В. 

Сибирский Федеральный Университет, г. Красноярск 

krasandrew@mail.ru 

 

В настоящее время глобальной проблемой является распространение новых 

наркотических средств, в том числе синтетических каннабиноидов (СК). СК являются 

серьезной социальной проблемой так как вызывают эффект привыкания и представляют 

опасность для жизни и здоровья людей. Имеются сообщения о смертельных 

отравлениях, связанных с употреблением СК. Во всем мире установление профиля 

примесей изъятых наркотиков все чаще рассматривается как важное добавление ценной 

научной информации к работе правоохранительных органов. Помимо содержания 

активного компонента, образцы могут содержать один или два типа примесей: исходные 

реагенты, растворители, и побочные продукты, образующиеся при производстве 

наркотических средств и, таким образом связанные с методом производства; 

наполнители (разбавители) - вещества, которые могут быть добавлены в любой точке 

распределительной цепи после производства наркотических средств.  

Наполнители - это вещества, используемые для разбавления наркотических, 

психотропных и сильнодействующих веществ, находящихся в незаконном обороте. 

Определение качественного и количественного состава наполнителя существенно имеет 

высокую криминалистическую значимость как для оценки потенциального риска для 

здоровья потребителей, так и для установления общности источника изготовления 

образцов, содержащих наркотические средства. 

С 2011 года на территории Европейского союза и России начали распространяться 

смеси, содержащие СК, в форме пластичных веществ темно-коричневого цвета, 

получивших уличные названия «шоколад», «твердый», «ТВ», «синтетический гашиш». 

Подобная форма более удобна для скрытого хранения, так как является более 

компактной по сравнению с растительной массой, и в настоящее время является 

доминирующей во многих регионах.  

В данной работе предложена методика дератизации для определения состава 

водорастворимых компонентов указанных пластичных смесей, содержащих СК. 

Сухой остаток водорастворимых веществ был обработан дериватизирующими 

реагентами: к сухому остатку добавили 0,2 мл раствора пиридина содержащего 

гидроксиламин солянокислый в концентрации 25 мг/мл после чего выдержали в 

сушильном шкафу при температуре 70 ºС до полного растворения осадка. Затем к 

раствору добавили 10 мкл BSTFA (NO-бис(триметилсилил)-трифторацетамид) и смесь 

выдерживалась в сушильном шкафу при температуре 70 ºС в течении 30 минут. Далее 

проводилось исследование методом хроматомасс-спектрометрии. Идентификация пиков 

производилась на основании сравнения их масс-спектров с данными масс-спектров 

библиотеки NIST14, времен удерживания и порядка выхода компонентов со 

стандартными образцами.  

Таким образом, применение водной экстракции с последующей дериватизацией 

высушенного экстракта раствором гидроксиламина и BSTFA (NO-бис (триметилсилил)-

трифторацетамид) и последующее исследование методом ГХ-МС позволяет установить 

качественный состав водорастворимой фракции наполнителя пластичных курительных 

смесей, содержащих СК.  

В большинстве образцов водорастворимой фракции пластичного наполнителя 

курительных смесей обнаружены полиолы, моносахариды, дисахариды и оксикислоты. 
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РІВНОВАГА В СИСТЕМІ WO4
2– – H+ – ФІЗІОЛОГІЧНИЙ РОЗЧИН «ТРИСОЛЬ» 

Фіткаленко Г. В., Кальна К. В., Марійчак О. Ю., Розанцев Г. М., Радіо С. В. 

Навчально-науковий інститут хімії Донецького національного університету 

імені Василя Стуса, Вінниця, Україна 

radio@donnu.edu.ua 

 

У доповіді представлено результати дослідження рівноваги утворення 

ізополівольфрамат-аніонів (ІПВА) у фізіологічному розчині «Трисоль» з різною 

кислотністю та встановлення залежності між формами ІПВА та величиною рН 

фізіологічного розчину. 

Методом рН–потенціометричного титрування та математичного моделювання 

досліджено стан індивідуальних ІПВА у системі WO4
2– – H+ – фізіологічний розчин 

«Трисоль» за вихідної концентрації С(WO4
2–) = 0,01 моль/л та різної кислотності 

Z = ν(H+)/ν(WO4
2–) за Т = 25 0С. 

Для побудови математичної моделі рівноважних хімічних процесів у системі 

WO4
2– – H+ – фізіологічний розчин «Трисоль» послідовним пошуком адекватної моделі 

у формі закону дії мас і рівнянь матеріального балансу використано метод Ньютона 

(quasi-Newton), реалізований у програмі CLINP 2.1. До складу моделі, яка дозволила 

відтворити експериментально одержані значення рН (рис. 1) входили реакції утворення 

ІПВА W12O40(OH)2
10–, HW7O24

5–, W12O38(OH)2
6– та реакції протонування/депротонування 

НСО3
–, для яких під час моделювання з довірчою ймовірністю 95 % було розраховано 

логарифми концентраційних констант рівноваги. В результаті отримано значення lgKC 

рівноваги реакцій утворення ІПВА HW7O24
5– (lgKC = 69,49), W12O40(OH)2

10– 

(lgKC = 116,44), W12O38(OH)2
6– (lgKC = 129,41) у фізіологічному розчині «Трисоль» та 

побудовано діаграми розподілу аніонних форм у фізіологічному розчині «Трисоль». 

Показано, що за рН 5–6 домінуючими частинками є гідрогептавольфрамат-аніон 

HW7O24
5– та аніон паравольфрамату Б W12O40(OH)2

10–, а за рН 2–5 – метавольфрамат-

аніон зі структурою Кеггіна W12O38(OH)2
6– (рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Ліворуч – Співставлення експериментально одержаної (точки) та уточненої 

(лінія) залежності рН = f(V) в системі Na2WO4 – HNO3 – розчин «Трисоль»; праворуч – 

діаграми розподілу частинок у системі Na2WO4 – HNO3 – розчин «Трисоль» 

(C(HNO3) = 0,5087 моль/л) за Т = 25 0С 

 

Правильність моделі побічно підтверджено збіжністю розрахованих рКС для 

реакцій дисоціації карбонатної кислоти з довідковими даними (рКС1 = 6,57–6,72 

(pK0 = 6,37) та рКС2 = 9,77–10,51 (pK0 = 10,33)), а також величин lgKC(ІПВА), одержаних 

для підкислених водних розчинів натрію вольфрамату. 

 

Роботу виконано за підтримки Міністерства освіти і науки України  

(проекти № 0116U002521, 0119U100025). 
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ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ АНАЛІЗ КСЕНОБІОТИКІВ 

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ПРОДУКЦІЇ 

Хижан О. І., Матвієнко М. І., Біщук Є. В., Грибова Н. Ю., Ковшун Л. О. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України,  

м. Київ, Україна 

olenakhyzhan@gmail.com 

 

Однією з задач лабораторного контролю безпечності сільськогосподарської 

продукції є аналіз вмісту залишкових кількостей антибіотиків. Використання 

антибіотиків для лікування та профілактики захворювань тварин та бджіл дозволено. 

Обмежено використовують, наприклад хлорамфенікол (ХАФ) - антибіотик широкого 

спектру дії, ефективний проти збудників багатьох інфекційних захворювань людей та 

тварин. Через небезпеку виникнення побічної дії, яка може спричинити захворювання 

кровотворної системи в людей, його використання в медицині обумовлено тільки у 

випадках тяжкого перебігу інфекцій. Заборона використання ХАФ для лікування 

продуктивних тварин пов’язана з високим ризиком потрапляння його залишків у харчові 

продукти, тому для цього ксенобіотику не встановлено максимально допустимого рівня 

(МДР) вмісту його залишків у продуктах тваринництва (м’ясі, молоці, молочній 

сироватці). Регламент 470/2009 Європейської Комісії (ЄК) встановлює мінімальну 

необхідну межу визначення (МНМВ) для залишків ХАФ, яка відповідає найнижчим 

рівням чутливості методів контролю залишків заборонених субстанцій. Згідно ДСТУ 

4497:2005 допустимий вміст в меді залишкових кількостей хлорамфеніколу – не більше 

0,3 мкг/кг, нітрофурану (АОЗ) – не більше 0,6 мкг/кг, нітрофурану (АМОЗ) – не більше 

0,6 мкг/кг, в меді неприпустимі антибіотики тетрациклін і стрептоміцин. Лабораторний 

контроль рекомендовано проводити методами рідинної хроматографія з 

ультрафіолетовим детектуванням, проте набуває поширення значно простіший та менш 

тривалий метод – імуноферментний аналіз із спектрофотометричною реєстрацією 

екстинції розчину. Метою даної роботи стала апробація методики імуноферментного 

аналізу, що дозволяє визначати в меді вміст діючих речовин антибактеріальних 

препаратів. 

В роботі застосовано комплекс обладнання методу імуноферментного аналізу. 

Опрацювання методики проведено на різних за кольором та густиною зразках меду: 

темному, світлому, рідкому та густому. Використовувалися розчинники кваліфікації 

«ч.д.а.», розчини аналітичних стандартів антибіотиків: хлорамфенікол, тетрациклін, АОЗ 

та АМОЗ. Перед підготовкою проб до лабораторного контролю антибіотиків, густі 

зразки меду було термостатовано при температурі від 30 °С до 42 °С до отримання 

текучої структури та ретельно перемішано. 

Встановлено, що лінійна залежність величини аналітичного сигналу від 

концентрації хлорамфеніколу знаходиться в діапазоні концентрацій 0,25 мг – 5,0 мг в 

1 кг меду. Лінійна залежність вимірюваної екстинції в дослідженнях із тетрацикліном 

встановлена в діапазоні від 0,25 мг/кг до 12,0 мг/кг. Межа кількісного визначення 

тетрацикліну та хлорамфеніколу методом ІФА становить 0,25 мг/кг. За результатами 

аналізу шести зразків меду, проаналізованих в рамках моніторингових досліджень 

методом ІФА, встановлено, що зразок № 1 (темний, густий мед) містить тетрациклін у 

кількості 6,1 ± 0,5 мг/кг, зразок № 3 (світлий, рідкий мед) також не відповідає вимогам 

ДСТУ 4497:2005 і містить тетрациклін у кількості 1,4 ± 0,3 мг/кг. При проведенні серії 

досліджень по виявленню антибіотиків методом ІФА було встановлено, що метод ІФА є 

чутливим до показників мікроклімату. В серії паралельних випробувань встановлено, що 

на величину екстинції впливає час і температура інкубації планшету. Для контролю 

якості випробувань в дослідженнях необхідно враховувати коефіцієнти, отримані при 

паралельному аналізі референт зразку меду.  
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РОЗДІЛЕННЯ ТА КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ВМІСТУ ФЛАВОЛІГНАНІВ  

РОЗТОРОПШІ П’ЯТНИСТОЇ МЕТОДОМ МІЦЕЛЯРНОЇ ВЕРХ  

Шишкіна М. О. 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

61022, Харків, площа Свободи, 4 

masha.o.shishkina@gmail.com 

 

Плоди Розторопші п’ятнистої (Silybum marianum L. Gaertn.) широко 

використовуються у медичній практиці як гепатопротекторний засіб, біологічна дія 

якого обумовлена наявністю в її плодах унікальної групи біологічно активних сполук – 

флаволігнанів. Їх вміст у плодах залежить від сорту розторопші та міста її зростання, та 

варіюється від 1,5 % до 5 %. Основу складають так звані сілімаріни – сілікрістін, 

сілідіанін, сілібініни та ізосілібініни.  

Визначення сумарного вмісту флаволігнанів розторопші проводять або методом 

спектрофотометрії по поглинанню їх комплексу з хлоридом алюмінію, або методом 

ВЕРХ з використанням градиентного елюювання. Останній метод більш кращий, однак 

достатньо трудомісткий при аналізі великої кількості проб – час одного 

хроматографування складає 60 хвилин (при пробопідготовці 14 годин). Для прискорення 

хроматографічного аналізу було запропоновано використовувати для розділення 

досліджуваних флаволігнанів міцелярну рідинну хроматографію, яка, через її унікальні 

властивості, дозволяє розділяти сполуки різної гідрофобності без застосування 

градиентного елюювання та за більш короткий час.  

Оптимізація розділення у МРХ потребує одночасного дослідження ефектів 

змінення концентрації поверхнево-активної речовини та органічного модифікатора. Для 

визначення оптимального складу елюента застосували хемометричний підхід, який 

засновано на моделі зміни мікрооточення сорбату та який був розроблений на кафедрі 

хімічної метрології Харківського університету: на основі експериментальних даних, 

отриманих при варіюванні концентрації Brij-35 та об’ємної частки (φ) 2-пропанола і 

пропіонової кислоти були змодельовані фактори утримування кожного флаволігнану, 

оцінено ступень розділення між критичними парами піків та розрахована залежність 

інтегрального критерію розділення (CRF) від складу елюента (Рис. 1). Оптимальний 

склад рухомої фази обрано у ділянці максимуму CRF, який відповідає прийнятному часу 

аналізу. На Рис. 2 приведені хроматограмма розділення сілікрістіна, сілідіаніна, 

сілібінінів та ізосілібінінів за 25 хвилин в режимі ізократичного елюювання, яка була 

отримана з використанням обраної оптимальної рухомої фази складу 0,01М розчину Brij-

35 у суміші ізопропанол – пропіонова кислота – вода (20:5:75). 

 

  

Рис. 1. Залежність критерію CRF 

від складу елюента 

Рис. 2. Хроматограмма розділення сілікрістіна 

(1), сілідіаніна (2), сілібінінів (3) та 

ізосілібінінів (4) 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ СЕРЦЕВОГО ГЛІКОЗИДУ ДИГІТОКСИНУ 

В НАПЕРСТЯНЦІ ПУРПУРОВІЙ 

Дьяченко М. О. 

Кафедра загальної та біологічної хімії № 2, 

Донецький національний медичний університет, м. Кропивницький, Україна 

morner@ukr.net 

 

Рослини є незамінним джерелом отримання багатьох значущо важливих 

лікарських речовин. Наперстянка пурпурова (Digitalis purpurea L.) використовується в 

Україні, як декоративна і лікарська рослина. Вона слугує природним джерелом 

стероїдних сполук – кардіоглікозидів, які широко використовуються сучасною 

фармакотерапією і не мають синтетичних аналогів.  

Для виготовлення ліків використовують листя наперстянки, які містять різні 

кардіоглікозиди: пурпуреаглікозид А, пурпуреаглікозид В, дигітоксин, гітоксин, 

гіталоксин і ряд інших глікозидів; ряд стероїдних сапонинів: дигітонін, гітонін, тігонін; 

флавоноїди: лютеолін і дигітолютеїн, кавову кислоту, холін та інші речовини. Рослинна 

сировина слугує для приготування водних настоїв, відварів, новогаленових препаратів. 

Характерною ознакою серцевих глікозидів є специфічна дія на серцевий м'яз: в 

малих дозах вони посилюють його скорочення, у великих, навпаки, пригнічують роботу 

серця і можуть викликати його зупинку. Механізм дії серцевих глікозидів полягає в тому, 

що вони блокують транспортну Na+/K+ –АТФазу мембран кардіоміоцитів, в результаті 

чого вміст Na+ в кардіоміоцитах зростає, що призводить до відкривання Ca2 + –каналів і 

входженню Ca2+ в кардіоміоцити. Надлишок Na+ призводить також до прискорення 

виділення Ca2+ зі саркоплазматичного ретикулума, таким чином внутрішньоклітинна 

концентрація Ca2+ підвищується, що призводить до блокади тропонінового комплексу, 

який чинить вплив на взаємодію актину і міозину, що беруть участь в скороченні гладких 

клітин. В результаті збільшення скоротливості міокарда збільшується ударний об’єм 

крові. Дія його починається через 2–3 години, максимальний ефект досягається через 8–

12 годин і зберігається до 2–3 тижнів. При повторному використанні дигітоксин здатний 

до накоплення (кумуляції).  

З причин нестійкості і труднощів виділення глікозидів їх рідко застосовують у 

чистому вигляді.  

Дигітоксин – безбарвні кристали гіркого смаку, малорозчинні у воді, добре в 

спирту і є найбільш активним гликозидом наперстянки. Незважаючи на відсутність 

специфічних реакцій, застосування наступного методу дозволяє зробити висновок про 

наявність серцевих глікозидів. Якісні реакції проводяться або з індивідуальними 

речовинами, або з очищеною витяжкою з рослинної сировини. При змішуванні з 

крижаною оцтовою кислотою і 0,05%–вим розчином хлорного заліза в концентрованій 

сірчаній кислоті на кордоні шарів виникає червоне забарвлення, а над нею синьозелене. 

Зі спиртовим розчином пікринової кислоти в присутності їдкого натру виникає 

помаранчеве забарвлення, більш інтенсивне при нагріванні.  

Для кількісної оцінки вмісту в сировині проводиться визначення вільних цукрів 

«до» і «після» гідролізу: приріст кількості вільних цукрів відповідає кількості 

зруйнованих гідролізом глікозидних зв'язків. Знаючи склад глікозидів, можна оцінити їх 

вміст в зразку рослинної сировини. 
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БІОХІМІЯ ВИНОГРАДНОГО СУСЛА Й ВИНА 

Кічура Д. Б., Мозіль Н. Я., Подвірна А.-Л. О. 

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна 

dariia.b.kichura@lpnu.ua 

Класифікація вин досить складна і дотепер викликає гарячі суперечки, але для 

споживача досить знати, що всі вина, незалежно від місця їх походження, поділяються: 

за кольором − на білі, рожеві і червоні; за цукром − на сухі, напівсухі, напівсолодкі, 

солодкі, десертні і лікерні; за спиртом − на столові і міцні; за вмістом вуглекислоти − на 

тихі і насичені вуглекислотою. Останні, в свою чергу, поділяються на класичні, 

резервуарні і газовані. Бувають вина натуральні, ароматизовані та спеціальні, за віком − 

ординарні, витримані і колекційні, такі, що багато років зберігаються в енотеках. 

Біохімічний склад виноградного сусла, а відтак й вина містить групи багатьох 

сполук, які перебувають у розчиненому чи колоїдному стані. Різноманітність смакових, 

кольорових і ароматних якостей виноградних вин забезпечується багатокомпонентним 

складом винограду і сусла, завдяки життєздатності дріжджів, способу виготовлення і 

обробки виноматеріалів та кінцевого продукту, що збалансовані за основними групами 

хімічних речовин, наведено в таблиці. 

Таблиця. Хімічний склад виноградного сусла і вина 

Речовини Сусло 
Вино 

біле червоне десертне 

Вода, % мас. 80,3 89,4 88,4 70,0 

Мінеральні речовини, % мас. 0,4 0,2 0,3 0,3 

Органічні речовини, % мас. 19,3 10,4 11,3 29,7 

Етиловий спирт, % об. сліди 11.0 12,0 16,0 

Ароматичні сполуки, (400 назв) г/дм3 0,15 1.0 1,2 0,6 

Екстрактивні речовини, г/дм3 200 20,0 24,0 180 

У тому числі: 

вуглеводи (до 20 назв) 189 2,5 4,5 162 

цукри 185 1,5 2,5 160 

поліцукриди 3,0 1.0 2,0 2,5 

органічні кислоти (35 назв) 7,5 7,0 6,0 5,0 

фенольні речовини (до 60 назв) 0,9 0,3 1,5 0,6 

азотисті речовини (до 45 назв) 0,5 0,2 0,3 0.4 

мінеральні речовини (до 20 назв) 4,0 1,5 2,5 3,5 

гліцерин та ін. багатоатомні спирти − 8,0 9,5 3,5 

Особливу якість і гарантію смаку вину надає етиловий спирт, гармонізуючи його 

склад. Без спирту вино – це водний екстракт речовин. У процесі технологічної обробки і 

витримки вина об'ємна частка спирту знижується за рахунок випаровування та 

біохімічних реакцій окиснення і етерифікації. До ароматичних речовин також належать 

альдегіди, кетони, фенольні та леткі кислоти, естери, ароматичні терпенові спирти та ін. 

За ступенем букета і смакової дії, різноманітністю ароматичних нот всі вони 

характеризують вік і тип вина, його органолептичні достоїнства. Вуглеводи є джерелами 

ендогенного спирту і ендогенного диоксиду вуглецю, що виробляють дріжджові клітини 

у процесі бродіння. У вині містяться такі цінні цукри, як глюкоза і фруктоза, а також 

пектинові речовини та інші поліцукри. Із органічних кислот, а їх понад 35, у вині 

найбільше яблучної, винної і молочної. Вони забезпечують типовий смак виноматеріалів 

та їх кислотні властивості. Характерні для вина також ароматичні фенольні та леткі 

кислоти (оцтова, пропіонова та ін.), які значною мірою впливають на аромат і букет вин, 

формують із спиртами естери. 



Biochemistry  Біохімія 

22 
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1Донецький національний університет імені Василя Стуса 
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o.levchenko@donnu.edu.ua 

 

Завдяки можливості одержання різмоманітних кольорів і високій хімічній 

стійкості до дії окисників синтетичні барвники широко використовуються у текстильній, 

харчовій, целлюлозно-паперовій промисловості. При всіх перевагах використання цих 

сполук великим недоліком є проблема очистки від них побутових і промислових стічних 

вод. Використання фізичних методів очистки як відстоювання, фільтрація, адсорбція не 

завжди достатньо ефективні, а при застосуванні мікробіологічного методу 

спостерігається негативний вплив барвників на життєдіяльність мікроорганізмів. 

Натомість використання ферментів класу оксидаз у процесах знебарвлення показують 

хороші результати. Одним з таких ферментів є лакказа, що виділенна з 

дереворуйнуючого гриба Trametes versicolor. Через те, що лише незначна кількість 

барвників є субстратами даного ферменту, часто використовують медіатори. Це 

органічні речовини, з яких при окиснні лакказою утворяюються високореакційні 

частинки, зокрема радикали. Вони легко вступають у подальші неферментативні реакції, 

відновлюючись до вихідної сполуки, що дозволяє суттєво розширити можливості 

використання ферменту. Лакказа у поєднанні з (2,2,6,6-тетраметилпіперидин-1-іл)оксил 

(ТЕMPO•) у якості медіатору показала хороші результати у процесах знебарвлення. 

ТЕМPО•, на відміну від інших аміноксильних радикалів, є стабільним і безпосередньо не 

реагує з індигокарміном. Проте, цей радикал з високою швидкістю окислюється 

лакказою до нітроксид-катіону, який взємодіє з молекулою барвника і відновлюється до 

гідроксиламіну ТЕМРО-Н. Надалі окислюється лакказою до вихідного радикала і 

повертається у каталітичний цикл. 

Кінетику витрачання індигокарміну вивчали методом UV-VIS спектрофотометрії. 

У видимій області його спектру спостерігається інтенсивна смуга поглинання у діапазоні 

500 ÷700 нм з максимумом 614 нм (ε 15974 л/моль×см). Попередньо було встановлено 

оптимум активності лаккази за величиною рН, який дорівнює 4.0 ÷ 5.0. Подальші 

дослідженя окислення індигокарміну під дією системи лакказа –ТЕМРО• проводили у 

цитратно-фосфатному буфері за рН 4.5 і Т = 308 К.  

При додаванні до розчину 

індигокарміну суміші лаккази і 

ТЕМPО• відбувається зменшення 

інтенсивності та зникнення смуги 

поглинання барвника через 18 

хвилин від початку реакції. При 

варіюванні концентрацією ТЕМПО 

швидкість знебарвлення однакової 

кількості індигокарміну зростає 

при збільшенні концентрації 

медіатору. Отримана залежність 

описується кінетичним рівнянням 

Міхаеліса-Ментен і лінерізується у 

обернених координатах 

Лайнуівера-Берка, що дозволило 

розрахувати константу Міхаеліса і 

максимальну швидкість процесу.  

  

 
Рис. 1. Кінетика знебарвлення розчину 

індигокарміну у присутності лаккази і ТЕМПО 

у ЦБС 4.5 при 35 °С з інтервалом 120 с 

([лакказа]0= 124 µг/мл, [ТЕМПО]0= 

2.4×10-4 моль/л, [ІС]0=2.0×10-5 моль/л) 
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ЛАККАЗНО-МЕДІАТОРНОЇ СИСТЕМИ 
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Синтетичні барвники різної структури широко використовуються в текстильній, 

паперовій, харчовій промисловості. Навіть невелика їхня концентрація у стічній воді 

може призвести до екологічних проблем, оскільки більшість барвників є токсичними, 

мутагенними або канцерогенними, а також стійкими до фізико-хімічних методів 

очищення. Для деградації органічних барвників часто використовують біокаталітичні 

системи за участі ферментів. 

Лакказа Trametes versicolor представляє собою фермент класу оксидоредуктаз, 

яка здатна каталізувати процеси деградації різних видів сполук, таких як поліциклічні 

ароматичні вуглеводні, хлор- та амінофеноли, бензилові спирти і проявляє високу 

ефективність в процесах розкладання лігніну, фармацевтичних препаратів, барвників, 

пестицидів. Для підвищення ефективності каталізу лакказою, використовують окисно-

відновні медіатори. Нами вперше запропоновано новий медіатор для лаккази Trametes 

versicolor – 3-(гідроксиіміно)пентан-2,4-діон (ГІПД). Це органічна сполука яка 

відноситься до класу оксимів, має слабкий О-Н звʼязок і легко утворює іміноксильні 

радикали R2C=NO•, які є досить стабільними. Біокаталітичну систему лакказа Trametes 

versicolor – ГІПД використовували для знебарвлення та детоксикації синтетичного 

барвника індигокарміну (ІС), який широко використовується в текстильній, харчовій, 

косметичній промисловості. 

ІС має характерну смугу поглинання λmax = 614 нм, ε = 15974 M-1×см-1 в УФ-

видимій області спектру, що дає можливість досліджувати кінетику його витрачання при 

каталізованому лакказно-медіаторною системою окисленні киснем. Деколоризація ІС у 

цитратно-фосфатному буфері при рН 4,5 та Т = 308 К у присутності тільки лаккази 

Trametes versicolor або тільки медіатора ГІПД перебігає дуже повільно. Натомість, у 

присутності бікаталітичної системи лакказа-ГІПД індигокармін знебарвлюється за 70 хв, 

розчин стає прозорим і смуга поглинання повністю зникає. Для оцінки стійкості та 

продуктивності лакказно-ГІПД системи для багаторазового процесу деколоризації було 

проведено циклічне дослідження знебарвлення ІС. Один цикл включав в себе повну 

деколоризацію 20 µМ ІС у присутності 0,497 мг/мл лаккази та 5 мМ ГІПД в цитратно-

фосфатному буфері рН 4,5 та Т = 308 К. Дослідження проводили спектрофотометрич-

ним методом, цикл повторювали 

додаванням в систему початкової 

концентрації ІС (Рис.). Спостерігали 

повне знебарвлення ІС від циклу до 

циклу та зменшення швидкості 

деколоризації ІС від 5,2 nМ×с-1 до 

3,7 nМ×с-1, що може бути 

обумовлене витрачанням ГІПД в 

системі або інактивацієюфермента. 

Отримані дані демонструють 

потенціал ГІПД як редокс-медіатора 

для каталізованої лакказою Trametes 

versicolor деградації розчинів 

синтетичного барвника ІС. Досліджувана біокаталітична система дуже швидко і 

ефективно знебарвлює розчин ІС, а також зменшує токсичність барвника. 

  

 
Рис. Деколоризація 20 µМ індигокарміну в 

лакказно-медіаторній системі при повторному 

додаванні початкової концентрації індігокарміну  
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В роботі методом амперометричної киснеметрії досліджено кінетику витрачання 

кисню у каталізованому лакказою Trametes versicolor процесі ферментативного 

окиснення вперше синтезованих похідних кумарину – 7,8-дигідрокси-4-

гідроксиметилкумарину (7,8-ДГ-4-ГМК), 6,7-дигідрокси-4-гідроксиметилкумарину (6,7-

ДГ-4-ГМК) та 6,7-дигідрокси-4-метилкумарину (6,7-ДГ-4-МК). 

Ферментативне окиснення похідних кумарину проводили в цитратному 

буферному розчині за рН = 4,5, температури 308 К та тиску 740 ± 3 мм.рт.ст. 

Концентрацію молекулярного кисню, розчиненого в реакційному середовищі, визначали 

за допомогою термооксиметру «Експерт-001», обладнаного електродом Кларка. Вміст 

ферменту становив 58 мг/мл; концентрація похідних кумарину варіювалась в діапазоні 

(0.95÷2.9)×10-4 М. 

Типові кінетичні криві 

витрачання кисню у процесі 

лакказного окиснення 

кумаринів, на прикладі 7,8-ДГ-

4-ГМК, представлені на 

рисунку. Після їх апроксимації  

поліномом за величину 

початкової швидкості реакції 

приймали коефіцієнт при 

першому ступені часу. 

Максимальну швидкість (Vmax) 

та константу Міхаеліса (КМ) 

розраховували за допомогою 

рівняння Міхаеліса-Ментен, 

ліанеаризованого у подвійних 

обернених координатах 

Лайнуївера-Берка. Результати 

наведені в таблиці. 

 

Таблиця. Кінетичні параметри лакказного окиснення похідних кумарину 

Субстрат Vmax, нМ·с-1 КМ, мкМ 

7,8-ДГ-4-ГМК 569 814 

6,7-ДГ-4-ГМК 162 168 

6,7-ДГ-4-МК 72 179 

 

Таким чином, показано, що досліджені кумарини ефективно окислюються 

молекулярним киснем у присутності лаккази Trametes versicolor, що можна зафіксувати 

методом амперометричної киснеметрії. Одержані результати співвідносяться з 

кінетичними параметрами цих реакцій, визначеними спектрофотометричним методом.  

 
Рис. Кінетичні криві витрачання кисню в реакції 

лакказного окиснення 7,8-ДГ-4-ГМК за його різних 

вихідник концентрацій. 

[7,8-ДГ-4-ГМК] = 0.095 мМ (1); 0,14 мМ (2);  

0,19 мМ (3); 0,24 мМ (4); 0,29 мМ (5) 
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BIOCHEMICAL RESPONSES OF BIVALVE MOLLUSK UNIO TUMIDUS  

IN THE VICINITIES OF SMALL AND RUNOFF HYDROPOWER PLANTS 

Khoma V., Rarok Y., Horyn O., Sendel L., Tcuman V., Lahita V. 

Ternopil National Pedagogical University, M. Kryvonosa Str. 2, Ternopil, 46027, Ukraine 

vira.mykhalska@gmail.com 

 

Hydropower is the most important and most economically advantageous branch from 

the renewal sources of the electro power. However, the environmental suitability of hydropower 

plants (HPPs) does not based on the biomarker approach. Even the analysis of biological 

diversity in these areas is very scant. The evaluation of the biochemical responses of aquatic 

animals that are the early warning markers of the environmental impact unknown. The aim of 

the present study was the evaluation of the state of the systems of stress and specific markers 

of toxicity in the bivalve mollusk Unio tumidus in the technological water bodies of HPPs. The 

mollusks were sampled in the sites at the middle tributaries of the river Dniester from the sites 

upstream and downstream the dam of small HPP Kasperivska on the r. Seret (in two seasons) 

and micro runoff HPP on the r. Jbanchik (in summer).  

The indices of the mollusks from two HPPs were distinct. Moreover, within the each 

area, the responses of the specimens from upstream and downstream areas were also 

different.The seasonal differences were found: the reducing of the superoxide dismutase (SOD) 

(by 1.8 – 2.5 times) and glutathione S-transferase (GST) (by 8.9 – 4.9 times) activities of the 

digestive gland of bivalve from the reservoir of small HPP from the summer to autumn with 

the prevalence of Mn-SOD in both seasons was established.  

Lesser Cu, Zn- and Mn-SOD activities were found in the mollusks from the upstream 

sites, particularly at the micro-HPP. The highest level of the lipid peroxidation and lower 

lysosomal membrane stability were also detected in this group, attesting the oxidative stress in 

this group. We speculate that these manifestations were caused by the periodical changes of the 

water flow regime in this area and corresponding changes in the temperature regime.  

The responses of the specific systems of detoxification indicated the signs of pollution 

in the specimens from the Kasperivtcy reservoir. The highest level of GST activity was 

indicatedin the digestive gland of the mollusks from thisreservoir in summer. The difference 

between the specimens habituated upstream and downstream dam sites for GST activity was 

about 1.9 times. This is the sign of the pollution by organic substances that initiate their 

biotransformation within the cellswith the utilization of GST. Interestingly, the total level of 

the glutathione was lesser in this group of mollusks attesting the exhausting of its activity. In 

the mussels from Kasperivtci reservoir, the oppression of cholinesterase (ChE) activity was 

shown attesting the neurotoxicity of the environment. The thiocarbamate and phosphoorganic 

substances that are used in the agriculture typically cause the depletion of ChE. The highest 

level of vitellogenin-like proteins in the gonads in this group is the sign of the pollution by 

endocrine disruptive chemicals in this reservoir. These substances could be the bisphenol A, 

and also the pharmaceutic substances that originated from the personal care activities. The level 

of metallothionein was also highest in the digestive gland of mollusks from the reservoir. This 

is the sign of the pollution by toxic metals, namely cadmium, copper, zinc. 

The lysosomal activity of the cathepsin D was higher in the mussels sampled 

downstream the dam than before dam, and extra lysosomal cathepsin D activity or its rate to 

the total its activity was higher in the mussels upstream the dam in the both cases. Hence, the 

inducing of the lysosome-mediated apoptosis was evident, particularly in the mollusks from the 

reservoir. 

To summarize, the responses of the bivalve mollusks confirm the evidence of the 

environmental impact of such reservoirs that magnified the pressing of the typical for 

freshwater adverse effects due to the change in water runoff.  

This work has been granted by the award of Ministry of Education and Science of Ukraine 

(Projects M/70-2017; M/35-2018 and 132B) 
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КВАНТОВО-ХІМІЧНІ РОЗРАХУНКИ КОМПЛЕКСІВ ГАДОЛІНІЮ 

ТА ДИСПРОЗІЮ з β-ДИКЕТОНАМИ 

Горбенко А. Е., Чигиринець О. Е., Бережницька О. С. 

03056 Київ, пр. Перемоги 37, Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського» 

gorbenkoarthur@gmail.com 
 

На сьогоднішній день квантово-хімічні розрахунки, як метод прогнозування 

структури та властивостей нових сполук є незамінним інструментом дослідника. 

Застосування координаційних сполук гадолінію (ІІІ) та диспрозію (ІІІ) як контрастних 

речовин для МРТ обумовлює інтерес до синтезу та дослідження нових комплексів на їх 

основі. Важливим аспектом є підбір ліганду, оскільки саме природа ліганду обумовлює 

стійкість комплексів. З цієї точки зору оптимальними лігандами є -дикетони, які 

утворюють стійкі комплекси з більшістю металів періодичної системи. Координаційні 

сполуки з насиченими -дикетонами вже досить добре вивчені, тому виникає інтерес до 

синтезу нових -дикетонів, які містять ненасичені замісники. Наявність ненасиченого 

замісника в молекулі дозволяє використовувати координаційні сполуки на їх основі, як 

мономери в реакціях полімеризації. Застосування метало полімерів забезпечить ряд 

вимог, що пред’являються до контрастних агентів, а саме їх низьку токсичність, 

невисоку вартість, хімічну та термічну стійкість.  

В даній роботі проведено квантово-хімічні розрахунки ряду лігандів: 2-метил-6-

феніл гексен-1-3,5,-діон (mphpd), 2,6-диметил-гептен-1-3,5,-діон (dmhpd), 2,7-диметил-

октен-1-3,5,-діон (dmokd), 2-метил-6-нафтен-гексен-1-3,5,-діон (mnfd) та комплексів 

Gd(III) і Dy(III) на їх основі. Розрахунок геометрії молекул здійснювався за допомогою 

програми MOPAC2016. Геометричну будову молекули комплексів спочатку 

оптимізували методом молекулярної механіки ММ+ за допомогою програми 

HyperChem, потім отримана в результаті оптимізації геометрична структура була 

вихідною для оптимізації геометрії молекули на основі моделі SPARKLE PM7 у програмі 

MOPAC2016.  

Результати оптимізації молекул показали, що ліганди координуються до ц.а. 

бідентатно халатно, двома атомами кисню, комплекси мають неплоску структуру, при 

цьому ліганди лежать у різних площинах. Для комплексів гадолінію з β-дикетонами 

середня довжина зв’язку лантаноїд – кисень є приблизно однаковою, коливаючись від 

2,317 Ǻ для комплексів Gd(mphpd)3∙2H2O та Gd(dmokd)3∙2H2O до 2,319 Ǻ для комплексу 

Gd(dmhpd)3∙2H2O. В той же час середня довжина зв’язку лантанід – кисень для 

комплексів диспрозію є трохи меншою – 2,284 Ǻ для Dy(mphpd)3∙2H2O та 

Dy(mnfd)3∙2H2O та 2,285 Ǻ для Dy(dmhpd)3∙2H2O та Dy(dmokd)3∙2H2O. Таку невелику 

зміну довжини зв’язку можна пояснити як ефектом лантаноїдного стиснення так і різним 

заселенням орбіталей. 

Розрахунки показали значну різницю в теплотах утворення аліфатичних та 

ароматичних замісників. При переході від аліфатичних лігандів до ароматичних 

замісників значення теплот утворення комплексів з гадолінієм та диспрозієм зростають, 

а у випадку комплексів обох лантаноїдів з 2-метил-6-нафтен-гексен-1-3,5,-діон процес є 

ендотермічним. Розрахунок енергії вищої заповненої молекулярної орбіталі (ЕHOMO) і 

нижчої вакантної молекулярної орбіталі (ЕLUMO), показав, що дані комплекси 

проявляють слабкі електроноакцепторні властивості, причому найбільш сильно вони 

виражені в комплексах з ароматичними лігандами, комплекси з аліфатичними лігандами 

– є жорсткими, а з ароматичними – м’якими кислотами Льюіса.  

Проведені розрахунки дозволяють встановити основні закономірності впливу 

природи замісника на деякі параметри досліджуваних систем. 
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ОЦЕНКА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 

РЕАКЦИОННЫХ МАРШРУТОВ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

1,3-ДИМЕТИЛ-2-(ГИДРОКСИМИНОМЕТИЛ)ИМИДАЗОЛИЙ ИОДИДА 

С АКТИВИРОВАННЫМИ СЛОЖНЫМИ ЭФИРАМИ 

Михеенко В. М.1, Сердюк А. А.2, Капитанов И. В.2,3 
1Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, г. Краматорск 

2Институт физико-органической химии и углехимии им. Л. М. Литвиненко НАНУ 
3Таллиннский технологический университет 

vmmikheenko@gmail.com 

 

В процессе взаимодействия щелочных растворов 1,3-диметил-2-(гидроксимино-

метил)имидазолий йодида с активированными эфирами кислот углерода, фосфора и 

серы ключевым интермедиатом, определяющим структуру продуктов реакции, является 

тетраэдрический промежуточный продукт С (см. схему 1). 

 

 
 

С использованием программного пакета Gaussian 09 было выполнено 

моделирование механизма данной реакции, проанализированы структурные и 

энергетические параметры интермедиата С для наиболее часто используемых кислотных 

остатков. Молекулярная структура исследуемых соединений рассчитана с использованием 

подхода DFT (функционал B3LYP; базисный набор 6-31+G(d)). Конъюгационные и 

гиперконъюгационные взаимодействия учитывались путем проведения расчетов в 

программе NBO 5.0. 

На примере интермедиата С (при X = P) рассчитаны полные энергии всех 

участников процесса для реакционных маршрутов А и В (схема 2, 3) и ∆ Е (разница 

между энергиями продуктов и исходных веществ). Полученные данные наглядно 

свидетельствуют о том, что оба маршрута являются термодинамически возможными. 

 

 
 

Схема 2 Схема 3 
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ОСОБЛИВОСТІ dπ-pπ-ЗВ’ЯЗУВАННЯ ДЕЯКИХ ПОХІДНИХ АКРИЛОВОЇ 

ТА МАЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ З АТОМАМИ КУПРУМУ В НИЗЬКИХ 

СТУПЕНЯХ ОКИСНЕННЯ 

Осокін Є. С., Варгалюк В. Ф., Полонський В. А. 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

osokin@cf.dnu.dp.ua 

 

В попередніх роботах з’ясовано, що в процесі електровідновлення йонів Cu2+ в 

присутності акрилової кислоти (АК) або акрилонітрилу (АА) утворюються стійкі  

π-комплекси Купруму в низьких ступенях окиснення 0 та +1. Але не достатньо 

вивченими є їх біфункціональні аналоги – цис-2-бутендіова кислота або малеїнова 

кислота (МК) та цис-2-бутен-1,3-діамід (ЦБА). 

Метою даної роботи було теоретичне дослідження та порівняння впливу деяких 

похідних сполук акрилової та малеїнової кислоти типу CH2=CH(C=O)−R та 

R−(C=O)CH=CH(C=O)−R (де R – OH, NH2) на ефективність dπ-pπ-зв’язування з Cu0 та 

Cu+ у складі аквакомплексів. Оптимізація комплексів та лігандів проводилась за 

допомогою програми Gaussian 09 з використанням базисного набору Wachters+f для 

атомів Купруму, та базису 6-311G(d, p) для атомів Карбону, Оксигену, Нітрогену, 

Гідрогену. За допомогою програми AIM2000 проведено топологічний аналіз функцій 

розподілу електронної густини ρ(r) за методом Бейдера. Існування міжатомної взаємодії 

було зафіксовано за наявністю критичної точки типу (3, −1) між двома невалентно 

зв’язаними атомами Cuz (z = +1, 0) та sp2-гібридним атомом Карбону. Енергії знайдених 

внутрішньомолекулярних невалентних контактів розраховані за формулою Еспінози: 
Eb = 0,5 · ν(r), де Eb – енергія міжатомної взаємодії (а.о.), ν(r) – густина потенціальної 

енергії у відповідній критичній точці. Були знайдені найбільш енергетично вигідні 

π-комплекси з Cu0 та Cu+: Cu+(H2O)n−πL, Cu0(H2O)n−πL, де n – кількість молекул води у 

внутрішній координаційній сфері (1 ÷ 3), L – АК, АА, МК, ЦБА. За результатами 

моделювання встановлено, що для дисоційованих форм МК енергії dπ-pπ-зв’язку у 

π-комплексах Купруму дещо менші ніж у аналогічних молекулярних формах. 

Розрахунки енергій міжатомної взаємодії показали (табл.), що наявність додаткової 

функціональної групи –OH або −NH2 майже не впливає на енергію зв’язування з іонами 

Cu+. Встановлено, що енергія зв’язування подвійного С=С-зв’язку вказаних речовин з 

іонами Купруму суттєво зростає зі зменшенням його ступеня окислення. Всі ліганди 

утворюють по одному dπ-pπ-зв’язку з даними іонами Купруму. Для Cu+ критична точка 

невалентного зв’язку розташовується між атомами С1 та С2 вінільного фрагменту МК на 

відміну від ЦБА, в якому відбувається помітне зміщення зв’язку до С1. Така ж тенденція 

спостерігається для всіх досліджуваних лігандів з атомами Купруму. 

 

Таблиця. Енергії dπ-pπ-зв’язку та міжатомні відстані Cuz−C1,2 

π-комплекс Eb(Cuz−C1), кДж/моль rb(Cuz−C1), Å rb(Cuz−C2), Å 

Cu+(H2O)3−πAK −130,87 2,07 2,08 

Cu+(H2O)3−πAА −130,84 2,06 2,08 

Cu+(H2O)3−πМК −129,75 2,07 2,08 

Cu+(H2O)3−πЦБА −126,80 2,07 2,52 

Cu0(H2O)−πAK −154,12 1,96 2,51 

Cu0(H2O)2−πAА −131,42 2,03 2,21 

Cu0(H2O)2−πМК −135,07 2,01 2,36 

Cu0(H2O)2−πЦБА −137,20 2,01 2,52 
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МОЛЕКУЛЯРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕАКЦІЇ ОКИСНЕННЯ 

ДИМЕТИЛСУЛЬФІДУ ПЕРОКСОМЕТАКРЕМНІЄВОЮ КИСЛОТОЮ  

Пастернак О. М., Христенко Л. О.  

Маріупольський державний університет, м. Маріуполь, Україна  

o.pasternak@mdu.in.ua 

 

Важливу роль у біохімічних перетвореннях, хімії атмосфери та природних вод 

відіграють реакції окиснення органічних сульфідів. Генерований океанським 

фітопланктоном диметилсульфід (DMS) - одне з основних джерел газоподібних сполук 

сірки в атмосфері.  

В присутності Na2SiO3 швидкість окиснення DMS пероксидом водню 

збільшується на два порядки, що очевидно обумовлено утворенням у водному 

середовищі пероксометакремнієвої 

кислоти та HOOSi(O)O−, які потенційно 

здатні окиснювати DMS. З метою 

обгрунтування механізму дії 

пероксосполук в процесі окиснення 

DMS проведено квантовохімічне 

моделювання реакцій 1 і 2. 

 

(CH3)2S + HOOSi(O)OH  асоціат 1  (CH3)2 S=O + HOSi(O)OH (1) 

(CH3)2S + HOOSi(O)O−  асоціат 2  (CH3)2 S=O + HOSi(O)O− (2) 

 

Структурні параметри, частоти гармо-

нічних коливань реактантів, проміжних 

асоціатів, перехідного стану (TS) та 

продуктів реакцій 1 і 2 отримували після 

повної оптимізації геометрії хімічних 

частинок. Енергію розраховували методом 

Кона-Шема з функціоналом B3LYP, який 

описує обмінно-кореляційні ефекти та з 

використанням валентно-розщепленного 

базисного набору 6-31+G(d,p).  

У розрахованих коливальних спектрах TS як реакції 1 так і реакції 2 

спостерігається лише одна від’ємна частота (νO…O…S), яка відповідає координаті реакції 

-О...O…S<. 

 

Субстрат Окиснювач 
ΔHасоц., 

ккал/моль 

ΔH#, 

ккал/моль 

ΔHреакції, 

ккал/моль 

νO…O…S 

(TS), см-1 

(СH3)2S НOSi(O)OOH -3.4 6.4 -45.6 -265.9 

(СH3)2S −OSi(O)OOH -5.6 27.4 -29.3 -427.1 

 

В доповіді обгрунтовується двостадійний процес окиснення DMS 

пероксосполуками, обговорюються квантовохімічні аспекти реакції 

пероксометакремнієвої кислоти з DMS. 

  

  

TS реакції 2 

1.996 Ǻ 
2.035 Ǻ 

TS реакції 1 

 
 

1.744 Ǻ 

2.338 Ǻ 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ТРЕТИННИХ АМІНІВ У РЕАКЦІЇ 

МЕНШУТКІНА КВАНТОВОХІМІЧНИМИ МЕТОДАМИ 

Якута П. О., Дячок Д. А., Степанюк А. І., Ютілова К. С., Швед О. М. 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

iakuta.p@donnu.edu.ua 

 

Третинні аміни приймають участь в органічних реакціях як нуклеофільні реагенти 

або основи, що зумовлено наявністю неподіленої пари електронів на атомі Нітрогену. 

Третинні аміни знаходить широке застосування в органічному синтезі, в тому числі у 

промисловості. Реактивність амінів визначається їх нуклеофільними властивостями, а 

також основністю, стеричними ефектами замісників біля реакційного центру, здатністю 

до поляризації. Для визначення нуклеофільності третинних амінів R1R2R3N як модельну 

взаємодію зручно застосовувати реакцію Меншуткіна (1) – кватернізацію третинних 

амінів у четвертинні амонієві солі за допомогою алкілгалогенидів R4X, яка відбувається 

за механізмом нуклеофільного заміщення. 

 

(1) 

Метою роботи є дослідження реакційної здатності третинних амінів як 

нуклеофільних реагентів у реакції Меншуткіна квантовохімічними методами. Об’єктами 

дослідження обрано галогеноалкан – бромометан, серію третинних амінів: 

триметиламін, диметилетиламін, метилдиетиламін, триетиламін та аміак. 

Квантовохімічні розрахунки були виконані у програмному комплексі PC 

GAMESS/Firefly 8.2.0. Побудова та візуалізація структур досліджуваних об’єктів 

проведені у програмі ChemCraft. Оптимізація геометрії перехідних станів (ПС), 

реактантів і продуктів здійснена з використанням методу функціонала густини (DFT) в 

наближенні B3LYP/6-31+G** (газова фаза, 298,15 K). Належність локалізованих ПС 

(рис. 1) відповідній реакції доведена спусками за процедурою IRC у долини реактантів і 

продуктів. Геометрія розрахованих ПС відповідає механізму SN2.  

  
Рис. 1. Енергетичний профіль реакції метилдиетиламіну з бромометаном 

 

Проведене DFT-дослідження показало, що величина енергії активації реакції (1) 

зростає зі збільшенням об’єму замісників у молекулі аміну. На основі активаційних 

параметрів реакції (1) встановлено кореляційну залежність логарифму константи 

швидкості кватернізації третинних амінів від стеричних параметрів 

замісників. Отримані дані є основою прогнозування реакційної здатності третинних 

амінів у реакціях нуклеофільного заміщення. 
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DEVELOPMENT OF MOBILE ULTRASONIC SYSTEM  

FOR INTENSIFICATION OF BIOCHEMICAL PROCESS 

Bazilo C. V., Zaika V. M., Kunytska L. G. 

Cherkasy State Technological University 

music-med@chdtu.edu.ua 

 

As it is known, piezoelectric transducers are most common in ultrasonic medical 

technology. Allowing to receive acoustic vibrations in the frequency range from several kHz to 

tens and hundreds of MHz, they are used in devices for ultrasonic therapy, in diagnostic devices 

used in medicine and veterinary medicine, in devices for ultrasonic stimulation of 

biotechnological processes. 
The energy crisis, the increasing demand for products with improved and environmentally 

friendly qualities have necessitated the development of new technologies for extracting extractive 

substances from plant materials, which find their application in food industry, cosmetology, chemical 

industry, etc. 

Some processes in biotechnology, such as extraction, suspension, filtration, and even 

preparation of mixtures, often take a long time to produce a quality product and can be 

intensified by ultrasound. 

Of particular interest are extractive substances (oils), which are safe for the environment 

and do not have a harmful effect on human health, as it is evidenced by numerous works. 

The authors are developing theoretical foundations for designing piezoelectric 

transducers and developing on this basis highly efficient multicomponent ultrasonic oscillatory 

systems of various physical natures for pharmaceutical and medical instrumentation. 
In Fig. 1,a laboratory stand for intensification of chemical processes based on Langevin's 

radiator (Fig. 1,b) is presented. 

 

   
 а b 

Fig. 1. Laboratory stand (a) for intensification of chemical processes 

based on Langevin's radiator (b) 

 

The work is carried out within the framework of scientific and technical project 

"Development of mobile highly efficient ultrasonic surgical instrument for military and civil 

medicine", which is conducted at the Department of Instrument Making, Mechatronics and 

Computerized Technologies. 

Further research of the authors will be aimed at creating mobile small-sized ultrasonic 

systems for intensification of chemical processes in pharmaceutics based on piezoelectric 

radiators. 

  

mailto:music-med@chdtu.edu.ua
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ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СЕРЕДОВИЩА НА ПРОЦЕСИ 

ПАТОЛОГІЧНОЇ БІОМІНЕРАЛІЗАЦІЇ 

Богза С. С.1, Богдан Н. М.2 
1Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

2Інститут органічної хімії НАН України 

bogzass95@gmail.com 

 

У сучасній урології велика увага приділяється комбінованим методам лікування 

сечокам’яної хвороби (СКХ). Для розчинення in vivo ниркового каміння різного 

хімічного складу літолітичні композиції повинні містити великий набір активних 

компонентів. Однак можливість подальшого використання в клінічній практиці накладає 

суттєві обмеження на вибір компонентів літолітичних розчинів. 

Нами досліджено фактори, що є підгрунтям «нормальної» і «патологічної» 

біомінералізації. Вивчено механізм залежності утворення – розчинення ниркових 

каменів від основних параметрів сечі - рН, буферної ємності, хімічного складу. Аналіз 

добових коливань цих параметрів сечі здорових людей і хворих на різні форми 

нефролітіазу показав, що вивченням концентраційних залежностей різних елементів сечі 

людей і кінетики їх зміни можна визначити хімічний склад каменів в нирках людей, 

виміряти функціональний запас нирки. 

Досліджено умови утворення і розчинення різних форм фосфатів і оксалатів 

кальцію, сечової кислоти та її солей в умовах рівноважного, кінетичного і стаціонарного 

станів. Встановлено вплив умов експерименту на рівноважну розчинність і час індукції 

осадження ниркових конкрементів і синтетичних кальційвмісних фосфатів, оксалатів, 

уратів. Показано важливу роль природи білкових сполук (простих білків, гліко- і 

ліпопротеїнів) і ступеня їх денатурації на формування біомінералів різного хімічного 

складу. 

З використанням отриманих даних розроблені ефективна методика 

доопераційного диференційного визначення хімічного складу каменів в нирках хворих і 

метод експериментального моделювання каменеутворення. Створено методологію 

розробки літолітичних композицій для розчинення ниркових конкрементіів різного 

хімічного складу. 
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CD STUDY OF THE IRON(II) CLATHROCHELATES WITH TERMINAL ALKYL 

CARBOXY OR SULFONYL GROUPS IN THE PRESENCE OF PROTEINS 

Vakarov S. V.1, Chornenka N. V.1, Gumienna-Kontecka E.2, Voloshin Y. Z.3, Kovalska V. B.4 
1Institute of General and Inorganic Chemistry, Kyiv, Ukraine 

2Uniwersitet Wroclawski, Wroclaw, Poland 
3Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds RAS, Moscow, Russia 

4Institute of Molecular Biology and Genetics, Kyiv, Ukraine 

vakarov.s.v@gmail.com 

 

Clathrochelate complexes are the class of compounds that has shown a range of 

biologically active properties. Various studies show that nature of terminal ribbed functional 

groups is playing key role in its activity. In our recent study [1] we discovered that 

clathrochelate molecules bearing aryl carboxygroups form supramolecular complexes with 

serum albumins, in which inherently achiral clathrochelate molecule gives pronounced CD 

response. This occurs due to stabilization of the clathrochelate framework in one of selected 

chiral conformers in protein binding site and electrostatic interactions is very important for such 

binding. As continuation of this work we studied if exchange of terminal aryl carboxygroup to 

other types of functional ionizable groups make clathrochelate molecules CD sensitive to 

proteins. For this purpose, clathrochelates bearing alkyl carboxy and sulfo groups were 

synthesized and studied for their optical activity in presence of bovine and human serum 

albumins (BSA, HSA), lysozyme (LYZ), betalactogobulne (BLG) (Fig. 1). 

 
Fig 1. The structure (a) and ICD-spectra of alkylcarboxy (b) and sulfoxygroup (c) terminated 

clathrochelates (cclt = 20 µM) with different protein: BSA, HSA, LYZ and BLG  

(cprotein = 40µM) in 0.05M Tris HCl, pH 7.9, 25 0C 

 

The appearance of CD spectra of alkyl carboxy terminated clathrochelates shows that 

in order to fix one of the clathrochelate’s conformation, the ribbed substituents bearing 

carboxygroup are not necessary to be rigid. The same goes for the sulfoxygroup which now is 

known to lead to formation of supramolecular complex as well.  

The project leading to these results has received funding from the European Union's 

Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant 

agreement No 778245. The synthesis of cage complexes was supported by the Russian Science 

Foundation (grant 16-13-10475). 

 

[1] V.B. Kovalska, S.V. Vakarov, M.V. Kuperman, M.Y. Losytskyy, E. Gumienna-

Kontecka, Y.Z. Voloshin and O.A. Varzatskii, Induced chirality of cage metal complexes 

switched by their supramolecular and covalent binding, Dalton Trans, 2018, 47, 1036-1052. 
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ОСНОВНІ ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ  

ЕКСТРАКТУ ЗЕЛЕНОЇ КАВИ 

Пилипенко Т. М., Невпряга П. Ю. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Київ, Україна 

pilipenkotm@bigmir.net 

 

При створенні композиційних систем косметичних продуктів актуальним є 

додавання до них різноманітних екстрактів. У складі рослин міститься значна кількість 

біологічно активних речовин (БАР). Це, наприклад, жирні кислоти, тригліцериди 

жирних кислот, фосфоліпіди, стерини, воски, алкалоїди, сапоніни, глікозиди, 

флаваноїди, вітаміни, які отримують із рослин за допомогою екстракції. Діючі речовини 

екстрактів, як складові косметичних продуктів, спричиняють на шкіру певний вплив 

(живильну, зволожуючу, захисну, регенеруючу дію тощо). 

Для введення у косметичні продукти нами обрано екстракт зеленої кави. Кавові 

зерна містять значну кількість складних органічних БАР, які в процесі обсмажування 

зазнають певних змін. Необсмажені зерна кави містять воду, білки, мінеральні солі, 

водорозчинні речовини (кофеїн, тригонелін, хлорогенову кислоту, інвертний цукор, 

сахарозу, водорозчинні білки, водорозчинні мінеральні солі), не розчинні у воді 

речовини (геміцелюлозу, целюлозу), кавове масло, вітаміни. Експериментальні 

дослідження підтверджують наявність у кавових зернах кількох сотень компонентів. 

Унікальні властивості зеленої кави проявляються за рахунок наявності в ній 

найсильнішого антиоксиданту – хлорогенової кислоти (ХК). У зеленій (необсмаженій) 

каві міститься до 7 % ХК. Хлорогенова кислота виводить із організму вільні радикали і 

токсини, стимулює обмін азоту, підсилює побудову молекул білка. Для вилучення 

хлорогенової кислоти використовують різні методи – обробка матеріалу фізичними 

полями різної природи, екстракція в середовищі зверхкритичного СО2 із зерен зеленої 

кави. Експерименти по виділенню хлорогенової кислоти з використанням чистого 

зверхкритичного СО2 і суміші СО2 – етанол показали, що ХК в екстрактах присутня у 

незначних кількостях. Хлорогенова кислота реєструвалась тільки в екстрактах, 

отриманих із суміші СО2 та ізопропилового спирту. При цьому кількість ХК, яку 

виділяли з чистого зверхкритичного СО2, виявилась занадто малою, що вказує на низьку 

ефективність екстракції у цьому середовищі.  

Кофеїн (1,3,7-триметилксантин) належить до групи пуринових алкалоїдів, 

похідних ксантину. Препарати, які містять кофеїн, застосовують у медицині при різних 

захворюваннях та отруєннях, що супроводжуються пригніченням функцій центральної 

нервової та серцево-судинної систем, при спазмах судин головного мозку, для 

підвищення психічної та фізичної працездатності. З метою кількісного визначення 

кофеїну здебільшого використовують фізико-хімічні методи аналізу – 

фотолюмінісцентні, спектроскопічні методи, вольтамперометрію. 

Екстракт зеленої кави є найсильнішим відновлюючим інгредієнтом у 

косметичних сироватках, лікувальній косметиці. Він сприяє відновленню еластичності 

шкіри, її ліпідного балансу, перешкоджає перекисному окисненню ліпідів, старінню, 

проявляє протизапальні та фотозахисні властивості, сприяє поліпшенню 

мікроциркуляції і вивільненню надлишкової рідини з організму, прискорює метаболізм 

у клітинах, посилює детоксикацію. На сьогодні екстракт зелених кавових зерен широко 

застосовується як активний діючий компонент у косметичних продуктах різного 

призначення. Це антицелюлітні косметичні продукти, відновлювальні засоби глибокої 

дії, косметика, що характеризується ліфтинговим ефектом. 
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Відомо, що перебіг багатьох патологічних станів інфекційної етіології викликає 

зміни інтенсивності вільнорадикального окиснення ліпідів в організмі [Ksouri R., 2009]. 

Тому розробка антимікробних препаратів, що мають високий антиоксидантний 

потенціал є актуальним напрямом сучасних біомедичних досліджень. Зокрема, в даний 

час існує гостра потреба у медичних засобах для боротьби з інфекціями, спричиненими 

грибами роду Candida – третім найпоширенішим патогеном у світі [Tan Y., 2016]. 

У цій роботі представлено результати вивчення антикандидозної та 

антиоксидантної активності довголанцюгових онієвих солей 

2-додециламіноімідазоліній хлориду (1) та 2-(додецилокси-2-

оксоетиламіно)імідазоліній хлориду (2) (рис. 1). 
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Рис. 1. Структури досліджених імідазолінієвих солей 

 

Дослідження фунгістатичної активності сполук проводили в концентрації 1,0 % 

диско-дифузійним методом [Bauer A.W., 1966] за діаметрами зон затримки росту (мм) 

культур резистентних штамів клінічних ізолятів Candida albicans та Candida krusei. 

Антиоксидантні властивості визначали методом аскорбатзалежного пероксидного 

окиснення ліпідів [Благородов С.Г., 1987].  

 

Таблиця 1. Фунгістатична активність та антиоксидантні властивості 

2-алкіламіноімідазолінієвих солей 

№ Сполука 
Діаметри зон затримки росту, мм Концентрація 

МДА, % С. albicans  С. krusei  

1 АІМ-C12-Cl 25 42 10 

2 АІМ-C2COOC9-Cl 21 25 20 

 

Отримані результати (табл. 1) свідчать, що введення полярної естерної групи в 

алкільний ланцюг катіону 2-аміноімідазолінію призводить до підвищення 

антиоксидантної активності у 2 рази. При цьому, фунгістатична активність проти 

штамів-ізолятів залишається на досить високому рівні. Отримані експериментальні дані 

підтверджують перспективність хімічної функціоналізації катіонних біоцидів 

полярними групами для оптимізації їх біологічних властивостей. 
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SUPRAMOLECULAR GERMANIUM COORDINATION COMPOUNDS 

WITH TARTARIC ACID, IRON AND 2,2-BIPYRIDINE  

Afanasenko E. V., Chebanenko E. A. 

I. I. Mechnikov Odessa National University, Dvoryanskaya st., Odessa 65082, Ukraine 

afanasenkoeleonora@gmail.com 

 

Directed synthesis of biologically active metal-organic supramolecular coordination 

compounds and development of the pharmacological agents on their basis is nowadays on the 

big interest to the most researches in the area of bioinorganic, biocoordination, medicinal 

chemistry.  

A new supramolecular salt of the thermodynamically stable in solution 

tartratogermanate with N-containing biomolecule 2,2'-bipyridine was synthesized from the 

reaction media GeO2 – H4Tart – 2,2-bipyridine (bipy) – H2O for the first time. Results of the 

IR-studies were compared with the data of previously described supramolecular salts of 

diantipirilmethane, niacin, nicotinamide, piracetam, diphenylguanidine [1]. There are presented 

as(CОO−) = 1679 cm-1, s(CОО−) = 1420 cm-1, (Ge-O) = 717, 769 cm-1 stretching vibrations 

equally with (С-N) = 1346 cm-1 and (C-C)ring = 1597, 1543 cm-1, which is typical for 2,2-

bipyridine. At the same time, ν(С=О)~1738 cm-1 is absent. These data indicate that compound 

(Нbipy)2[Ge2(µ-Tart)2(OH)2]·2H2O (I) consists of the dimeric tartratogermanate anion same as 

in the previously described works (Fig. 1. a) [1] and protonated form of 2,2-bipyridine. 

From the reaction media GeO2 – H4Tart – FeSO4 – 2,2-bipyridine compound 

[Fe(bipy)3]2[{Ge(H2O)(μ-Tart)2Ge(H2Tart)}(S2O7)]·9Н2О (II) was obtained. According to the 

X-Ray analysis data, II is complex cation-anionic compound with [Ge(H2O)(μ-

Tart)2Ge(H2Tart)]2- (Fig. 1. b) and S2O7
2- anions, and two [Fe(bipy)3]

2+ cations. Complex 

binuclear anion [Ge(H2O)(μ-Tart)2Ge(H2Tart)]2- contains two fully deprotonated ligands Tart4- 

and one non-bridge diprotonated H2Tart2-; Ge atoms have different type of coordination: 

distorted square pyramid (Ge1) and distorted octahedron (Ge2). Structure and composition of 

the new-synthesized compound is completely different from the previously described ones.  

 

 
 

a b 

Fig. 2. Structure of complex anions [Ge2(OH)2(μ-Tart)2]
2- (a)  

and [Ge(H2O)(μ-Tart)2Ge(H2Tart)]2- (b) 

 

Composition, form and structure of tartatic anions depends on the type of cation – 

protonated from of ligand (I) or complex cation of d-metal (II). 

 

[1] Pesaroglo O.G., Martsinko E.E., Seifullina I.I. Odessa National University Herald. 

Chemistry, 2018, № 23, 1(65), 6-15. 
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STRUCTURAL, MAGNETIC AND THERMAL PROPERTIES OF 

SEMICONDUCTING ZnCr2Se4 - SINGLE CRYSTALS DOPED WITH HOLMIUM 

Barsova Zoia, Jendrzejewska Izabela, Pietrasik Ewa 

University of Silesia, Institute of Chemistry, Katowice, Poland  

z.v.barsova@gmail.com 

 

Magnetic spinels with general formula AB2X4 (A and B are transition-metal ions, X is 

a chalcogenide ion), are attractive because of their thermoelectric properties, which have 

potential application in thermoelectric devices. Moreover, spinels can be applied in chemical 

industry as catalysts and ceramic carriers catalysts, as well as, in electronics, nuclear energy 

and many more industries [1]. Therefore, seleno-spinels are promising compounds for this 

purpose [2] due to rather large cubic unit cell of 10Å, a large ion radius of selenium (1.98Å) 

and its covalence. ZnCr2Se4 crystallizes in the cubic structure (Fd-3m). Pure ZnCr2Se4, both in 

mono- and polycrystalline form combines p-type semiconducting conductivity and a helical 

antiferromagnetic (AFM) order below the Néel temperature TN = 20K with a strong 

ferromagnetic (FM) component evidenced by a large positive Curie-Weiss temperature () of 

115 K.  

In this presentation, we present details of ZnCr2Se4:Ho – single crystal growth together 

with the thermodynamic computations of equilibrium constants for the chemical transport 

reactions, as well as, the results of structural, magnetic and electrical studies in order to show 

the effect of magnetic holmium ions on physical and chemical properties of ZnCr2Se4 – single 

crystals.  

The ZnCr2Se4:Ho single crystals were obtained by chemical vapour transport and then 

their chemical composition was defined using SEM method. In order to determine full structural 

and characteristic, the obtained crystals were investigated using various methods: XRD, 

magnetic (SQUID) and electrical method. The results will be presented during the conference.  

 

References 

1. Magnetic Spinels: Synthesis, properties and Applications, edited by Mohindar 
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SYNTHESIS AND STUDY OF ТIО2/ACTIVATED CARBON COMPOSITES 
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In article [1], a comparison of photocatalytic activity of crude TiO2 and TiO2 

immobilized on activated carbon particles are presented. These samples were analyzed for the 

degradation of pharmaceuticals: paracetamol, amoxicillin, diclofenac, and ampicillin. The 

oxidation of drugs took place with the help of solar radiation. The composite TiO2 immobilized 

on the surface of carbon was obtained by temperature impregnation. TiO2 particles have been 

successfully immobilized on activated carbon. This is shown by the results of the Brunauer-

Emmett-Teller analysis, scanning electron microscope and Fourier transforms infrared 

spectroscopy. The TiO2 composite is completely dissolved ampicillin and amoxicillin. Pure 

TiO2 expanded these drugs by only 83 % and 89 % respectively. The composite has achieved a 

higher degree of removal of paracetamol (70 %) and diclofenac (85 %) than pure titanium 

oxide. It has been found that the composite TiO2 has lower costs of full scale solar 

photocatalytic reactor. 

In work [2], the cooling water from the refinery, which was selected during the year, 

was analyzed. Samples of water were treated with pure ultraviolet light and ultraviolet with the 

addition of titanium oxide. Water purification was carried out in a UV-reactor at a wavelength 

of 254 nm. The oxide particles were applied to the glass substrates and loaded into the reactor. 

Water samples were tested for total organic carbon, total bacteria count, chemical oxygen 

demand and biological oxygen demand. As a result of the research it was found that the 

pollution of cooling water varied considerably during the year. Photocatalysis is an effective 

way to disinfect water. The number of bacteria decreased by 22 % when UV-radiation was used 

for 30 seconds, by 62 % when UV-radiation was used with the addition of titanium oxide for 

30 seconds. UV-radiation with TiO2 is also effective in photo degradation and mineralization 

of organic molecules. 

 

1. Gar Alalm, M., Tawfik, A., Ookawara, S. (2016). Enhancement of photocatalytic 

activity of TiO2 by immobilization on activated carbon for degradation of pharmaceuticals. 

Journal of Environmental Chemical Engineering, 4(2), 1929-1937. 

2. Haolat, J. O., George, A., Issa Suleiman, M., Berthod, M., Wang, K. (2018). UV-

TiO2 treatment of the cooling water of an oil refinery. Journal of Water Process Engineering, 

26, 176-181. 
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ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК НА ОСНОВІ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ  

(Pb, Cd) ЙОДИДУ 
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Перспективність шаруватих напівпровідників полягає в можливості розробки 

сцинтиляційних матеріалів на основі твердих розчинів і використанні їх як 

високочутливих неохолоджуваних детекторів випромінювання для X- та γ-променів [1]. 

В даний час, кристали PbI2 вже мають практичне застосування, оскільки проявляють 

блакитне свічення при низьких температурах (4,2 К – 50 К). Щоб полегшити практичне 

застосування необхідно було створити матеріал, на основі або з додаванням PbI2, щоб 

свічення проявлялось при кімнатній температурі.  

Встановлено, що наноструктуровані гетерогенні кристали складу (Pb,Cd)I2, на 

відміну від PbI2, проявляють інтенсивну фото-, катодо- люмінесценцію при збуджені 

Х-променями саме при кімнатній температурі. Інтенсивне свічення цих кристалів при 

такій температурі, пов’язане із формуванням наночастинок (НЧ) PbI2 в матриці CdI2 при 

утворенні твердого розчину Pb1-xCdxI2 [1]. 

Плівки Pb1-xСdxI2 (PbI2/CdI2 = 0.3:0.7) отримували шляхом висушування розчину 

йодидів солей в абсолютованому N,N-диметилформаміді (ДМФА) при температурі  

90 °С. 

Дослідження структури поверхні даних плівок (Рис. 1) показали наявність НЧ 

плюмбум (ІІ) йодиду розміром 10-60 нм. 

 

  
Рис. 1. SEM-зображення плівки Pb0.3Cd0.7I2, 

отримане в режимі фазового контрасту 

Рис. 2. Спектр ФЛ плівок Pb0.3Cd0.7I2 

при кімнатній температурі 

 

З даного спектру (рис. 2.) видно, що при кімнатній температурі проявляється 

інтенсивна широка смуга з максимумом при λ=594 нм. Аналіз ФЛ даних плівок показав, 

що в спектрі спостерігаються аналогічні смуги, як і у випадку об’ємних кристалів складу 

Pb0.3Cd0.7I2 [2]. 

 

[1] A. P. Bukivskii, Y. P. Gnatenko, Y. P. Piryatinski, I. V. Fesych, V. V. Lendel, V. 

M. Tkach, P. M. Bukivskij, “Nature of Radiative Recombination Processes in Layered 

Heterogeneous (Pb,Cd)I2 Thick Films: Promising Scintillator Materials”, Journal Hindawi - 

Advances in Condensed Matter Physics, Vol. 2018, p. 5, (2018). 

[2] F. V. Levy, A. K. Mercier, J.P. Voitchovsky, “Band-edge photoluminescence of 

PbI2,” Solid State Communications, vol. 15, no. 5, pp. 819–822, (1974). 
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Современные методики синтеза новых полиоксовольфраматов невозможно 

представить без тщательного изучения условий их образования и последующей 

устойчивости в различных средах. Так, например, с помощью рН-потенциометрического 

титрования, математического моделирования равновесий с использованием программы 

CLINP 2.1 и последующим синтезом было доказано, что среди изополивольфрамат-

анионов (ИПВА) в водных средах устойчивы анионы с большим эффективным зарядом 

(W12O40(OH)2
10–, W12O38(OH)2

6–, W6O20(ОН)2
6–, W7O24

6– и их протонированные формы) 

[1]. При этом содержание данных ИПВА в растворе мало изменяется при варьировании 

исходной концентраций WO4
2– и ионной силы. Также определено, что в водно-

органических системах при изменении количества органического растворителя 

стабилизируются частицы с низким эффективным зарядом (W10O32
4– и W6O19

2–) [2-3], 

представляющие интерес в качестве эффективных фотокатализаторов процесса 

окисления. В данный момент актуальным является вопрос влияния содержания 

органического растворителя в растворе и его физико-химических характеристик 

(диэлектрическая проницаемость (ε), полярность (p)) на образование ИПВА в водно-

органической системе с целью установления оптимальных условий для 

целенаправленного синтеза солей с анионами, выделение которых затруднено или 

невозможно из водного раствора. 

В данной работе методами рН-потенциометрического титрования и 

математического моделирования с использованием программы CLINP 2.1 исследованы 

взаимодействия в системах Na2WO4 (CW = 5·10–3 моль/л) – HCl – NaCl – H2O – solvent с 

различной кислотностью Z = ν(H+)/ν(WO4
2-), в которых в качестве органической 

компоненты были выбраны бутилгликоль, этиленгликоль, глицерин. Взаимодействие 

изучено при постоянной ионной силе, которая задавалась введением в раствор хлорида 

натрия I(NaCl) = 0,1 моль/л. На основании полученных данных были подобраны модели 

равновесных процессов образования частиц, которые адекватно описывают 

экспериментальные зависимости pH = f(Z). Рассчитаны логарифмы концентрационных 

констант равновесия образования ИПВА, вычислены равновесные концентрации ИПВА, 

построены диаграммы распределения ионных форм α, мол. % = f(Z) в системах с 

различным содержанием органического растворителя (φ = 10–50 %). На основании 

построенных диаграмм распределения был проведен анализ содержания ИПВА и 

построены зависимости ε = f(α) и р = f(α). Определен наилучший растворитель из 

исследованных с максимальными параметрами ε и р для синтеза соли с декавольфрамат-

анионом, W10O32
4–. 

 

Работа выполнена в соответствии с программой фундаментальных исследований 

Министерства образования и науки Украины (проект № 0119U100025). 

 

1. Radio S.V., Kryuchkov M.A., Zavialova E.G., et al. // J. Coord. Chem. – 2010. – 
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Наночастинки срібла володіють унікальними оптичними, електричними і 

тепловими властивостями і входять до складу різноманітних пристроїв: від 

фотоелектричних до біологічних і хімічних сенсорів. Прикладом є провідні фарби, пасти 

і наповнювачі, які містять наночастинки срібла, що забезпечує їх високу 

електропровідність, стабільність і низькі температури спікання. Додаткові застосування 

включають молекулярну діагностику та фотонні пристрої, які використовують нові 

оптичні властивості цих наноматеріалів. Все частіше наночастинки срібла вводять до 

складу текстильних виробів, клавішних пристроїв, медичних пов'язок і біомедичних 

пристроїв, що забезпечує їх бактеріальний захист. 

Нами розроблено методику синтезу наночастинок срібла з використанням 

алізарину в ролі відновника та стабілізатора. В типовому синтезі наважку алізарину 

розчиняли у дистильованій воді та додавали надлишок лугу. Одержаний розчин 

нагрівали до температури 60 °С і вводили розчин аргентум нітрату. Під час реакції 

алізарин відновлює Ag+ іони та інкапсулює наночастинки срібла, запобігаючи їх 

агломерації та забезпечуючи бар’єр у рості наночастинок. Контроль за ходом реакції 

здійснювали спектрофотометрично, вимірюючи оптичну густину при 400 нм. 

Рис. 1. Спектр поглинання (1) та ПЕМ-зображення (2) наночастинок срібла,  

одержаних з використанням алізарину 

 

Проведено комплексне дослідження фізико-хімічних властивостей одержаних 

наночастинок срібла. Наявність максимуму при 400 нм у спектрі поглинання одержаного 

розчину обумовлене явищем поверхневого плазмонного резонансу і є прямим 

підтвердженням наявності в розчині наночастинок срібла. Дослідження одержаного 

золю методом просвічуючої електронної мікроскопії показало утворення ізольованих 

частинок сферичної форми з досить вузьким розподілом за розмірами. На дифрактограмі 

наночастинок срібла наявні піки, що характерні для гранецентрованої кубічної решітки 

металічного срібла. Середній діаметр наночастинок, визначений за формулою Шеррера, 

становить близько 18,5 нм, що добре узгоджується з даними одержаними методом ПЕМ. 
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Процес впровадження атомів, йонів чи молекул (інтеркалянти) в міжшарові 

проміжки неорганічних матриць шаруватої структури (наприклад, PbI2) називається 

інтеркаляцією. Цей процес приводить до утворення нових інтеркаляційних сполук, в 

яких має місце збільшення параметрів гратки кристалічної структури матриці при 

повному збереженні цілісності матриці. Проте отримані інтеркаляційні сполуки 

набувають суттєво інших фізико-хімічних властивостей, електронної структури, 

електричних, магнітних і спектральних характеристик, ніж вихідна речовина PbI2. 

Інтеркаляційні сполуки виявилися перспективними матеріалами в якості нових 

наноструктурних функціональних матеріалів різного призначення, наприклад: 

напівпровідникових матеріалів для твердотільної електроніки; каталізаторів; анодних і 

катодних матеріалів в первинних і вторинних джерелах струму сонячних батарей тощо.  

Метою цієї роботи є дослідження можливості інтеркаляції монокристалів PbI2, 

які мають шарувату структуру, донорними молекулами амідів карбонових кислот, а саме 

– молекулами ДМФ (N,N-диметилформамід). 

Інтеркаляційні сполуки на основі PbI2 переважно добувають шляхом занурювання 

монокристалів PbI2 в насичені розчини PbI2 в інтеркалянтах. Отже, в даній роботі 

монокристали PbI2 занурюванням в насичений розчин PbI2 в ДМФ.  

Індивідуальне, вихідне забарвлення PbI2 є жовтогарячим. У результаті 

інтеркаляції монокристалів PbI2 молекулами ДМФ була отримана одна сполука, що мала 

цитринне (лимонно-жовте) забарвлення. 

Для ідентифікації цієї інтеркаляційної сполуки використовували 

рентгенофазовий аналіз (дифрактометр ДРОН-3), за допомогою якого була встановлена 

безперечна відмінність будови отриманої інтеркаляційної сполуки і PbI2 за помітною 

зміною міжшарових проміжків і відносними інтенсивностями дифрактограм.  

Для якісної ідентифікації отриманих інтеркаляційних сполук використовували 

також спектроскопію дифузного відбиття, за допомогою якої достовірно було 

встановлено, що при інтеркаляції PbI2 молекулами ДМФ край фундаментальної полоси 

зона-зонного поглинання PbI2 зміщується в бік більших енергій, що є ще одним 

підтвердженням відмінності структури отриманих інтеркаляційних сполук від 

індивідуальної структури PbI2. 

Оскільки процес інтеркаляції є оборотним, метод термографії (Q-дериватограф 

системи Паулі–Паулі-Ердей) дозволив визначити стехіометрію отриманої 

інтеркаляційної сполуки. Дослідження проводили в динамічному режимі: швидкість 

нагрівання 6,6 град/хв., наважка 250 мг. Одночасно фіксувалися зміна температури 

зразка (Т), маси зразка (ТГ), швидкість зміни маси зразка (ДТГ) і крива диференційно-

термічного аналізу (ДТА). За результатами кривих ТГ була розрахована стехіометрія і 

ентальпія утворення цитринної інтеркаляційної сполуки. Стехіометрія інтеркаляційної 

сполуки PbI2 – ДМФ відповідає складу 1: (0,9±0,1), а ентальпія її утворення  

67±8 кДж/моль. 
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The sample with the composition Ti50Sb50 was synthesized by arc melting of the 

pressed mixture of pure metals with further annealing in evacuated silica tube at 400 oC for 

two months. The X-ray phase analysis (diffractometer DRON-2.0M, Fe Kα-radiation) 

confirmed the formation of TiSb (structure type NiAs, space group P63/mmc) as a major phase 

and negligible amount of antimony as a minor phase.  

Electrochemical lithiation of the obtained phase was carried out in the 2-electrode 

Swagelok-type cell using the powder of synthesized alloy as a negative electrode and a 

powder of LiCoO2 (structure type NaFeO2, space group R 3 m) as a positive electrode. The 

electrodes were isolated by separator on the basic of pressed cellulose soaked in electrolyte 

(1M solution of Li[PF6] in 1:1 ethylenecarbonate / dimethylcarbonate). All electrochemical 

investigations were carried out in galvanostatic mode (charge and discharge at 1.0 mA/cm2) 

over 50 cycles.  

With the intercalation of Li into the octahedral voids of TiSb the lattice parameters of 

the phase increased because of the formation of LixTiSb (1). In the next stage, the partial 

substitution of Sb-atoms by Li occurred with the formation of Lix+yTiSb1-y phase and binary 

Liz-ySby phases as by-products (2). The lattice parameters of the major phase decreased. 

Delithiation of the cathode LiCoO2 occurred by charge process (3). During discharge the Li-

atoms returned to the original positions in the channels of the structure. 

After 50 cycles of the electrochemical lithiation-delithiation the decreasing of the 

lattice parameters of the main phase was the following: a = 4.0146(9)–3.9999(7) Å, 

c = 6.202(1)–6.169(2) Å, V = 86.57(3)–85.48(3) Å3 (ΔV/V = 1.26 %). Reversible amount of 

Li was calculated to be 0.025 Li/f.u. X-ray fluorescence spectroscopy (spectrometer ElvaX 

Pro) confirmed the smaller content of Sb in the main phase and hence the partial substitution 

of Sb by Li. During the study of the topology and morphology of the sample surface after 

lithiation by scanning electron microscopy (microscope Tescan Vega3 LMU) the formation 

of nano-particles with the size of 50-70 nm was observed on the porous aggraded grains. The 

electrochemical reactions at the electrodes were the following:  

 

TiSb + xLi+ + еx  
⎯⎯⎯ ⎯

⎯⎯ →⎯
discharge

charge
 LixTiSb (1) 

LixTiSb + zLi + 
⎯⎯⎯ ⎯

⎯⎯ →⎯
discharge

charge
 Lix+yTiSb1-y + Liz-ySby (2) 

LiCoO2 
⎯⎯⎯ ⎯

⎯⎯ →⎯
discharge

charge
еx  + xLi+ + Li1-xCoO2 (3) 

 

Due to significant electronegativity of antimony, the reaction of substitution in this case 

is more typical than the reaction of inclusion. That is why the value of reversible amount of Li 

is lower than it could be only at the inclusion. 

 

Funding for this research was provided by the Ministry of Education and Science of Ukraine 

(grant No. 0117U007192). 
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Work carried out in terms of expansion of assortment of anhydrous polymer phosphate 

with controlled composition and properties. They are basis of many modern inorganic materials 

such as catalysts in organic synthesis, corrosion-resistant coatings etc. 

With the purpose of determination the conditions of solidphase synthesis of cobalt and 

manganese(II) cyclotetraphosphates solid solution the compositions of the products of partial 

and complete dehydration of Co1-xMnx(H2PO4)2
.2H2О (0<x<1.0) in a dynamic (speed of 2.5, 5, 

10 deg/min., Q-1500D derivatograph, Al2O3 standart) and isothermal regimes of heating were 

investigated.  

Results of termoanalytical researches have shown, that heating them to 160-190 °C 

(depending on cations) does not lead to condensing monophosphate anion. The formation of 

polyphosphates of general formula (Co1-xMnx)(n+2)/2PnO3n+1 with the linear structure of anion 

takes place for the increase of temperature to 210-290 °C.  

The degree of polycondensation phosphate anion (n) depends on the temperature of 

heating and cationic composition of initial phosphate and varies from 2 to 9. At heating, for 

example, of dihydrogenphosphate of composition Co0,5Mn0,5(H2PO4)2
.2H2O to 225 °C formed 

are linear polyphosphates containing a chain of up to six phosphorus atoms. The value of n 

increases to nine at the increase of temperature of heating to 255 °C. 

Researches of phosphates that form on every stage of dehydration of initial 

crystallohydrates showed that in products them partial dehydration there is a selection of free 

phosphoric acids. They participate in formation of fully water-free phosphate. Heating of 

dihydrogenphosphates at 330-370 °С in the conditions of the dynamic (speed 2.5; 5.0; 10.0 

hail/min) and isothermal regimes of heating leads to formation of the condensed phosphates of 

composition of (Co1-xMnx)2Р4О12 (0<x<1.0) with the fundamentally different structure of anion 

– cyclic. 

The solid-phase synthesis of anhydrous solid solution cyclotetraphosphates general 

formula (Co1-xMnx)2P4O12 (0<x<1.0) implemented in two parallel routes of process. The first 

of these supposes dehydration of acidic of low molecular of condensed phosphates. The second 

is the interaction of free polyphosphate acids with middle condensed phosphates. Quantitative 

ratio of process directions of determined by the nature of the cation. By increasing the Mn(II) 

content in the composition of solid solutions increases the number of phosphoric acids released. 

Proportion of their participation in the formation of anhydrous cyclotetraphosphate increases to 

20-25 % (second route). 

Anhydrouses cyclotetraphosphates composition of (Co1-xMnx)2P4O12 are crystalline 

compounds, the ratio of cations in the composition of which changes in the wide limits (CoO – 

22.0-0,1 wt.%; MnO – 0.1-34 wt.%). They are crystallized in monoclinic (the space group С2/с, 

Z=4). Parameters of unit cells of the crystal lattices are changed according to law Veharda. This 

indicates the chemical nature (Co1-xMnx)2P4O12 as continuous solid solution, that composition 

is varied in the range 0<x <1.00.  

The temperature regimes of solidphase synthesis (Co1-xMnx)2P4O12 are 330-370 ºC. 

They are determined by the ratio of cations consisting of the original crystallohydrate and grow 

by 10-20 degrees with increasing content of Mn(II). The synthesized cyclotetraphosphates are 

stable when heated to 1000 ºC. 
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Відомості про спектральні характеристики CoHPO4·1,5H2O досить обмежені 

оскільки дані про його кристалічну структуру в літературі відсутні.  

Мета даної роботи – виконати ІЧ спектроскопічні дослідження CoHPO4·1,5H2O з 

конкретизацією протонвмісних груп і отриманням даних про його структурні 

особливості. 

CoHPO4·1,5H2O синтезували взаємодією кобальту(ІІ) гідроксокарбонату (CoO – 

69.93 мас.%) з 55 %-ним розчином H3PO4 при рН 2,8 і 50 °С.  

ІЧ спектри записували при 20 °С і –190 °С в діапазоні 400-4000 см–1 на 

спектрометрі Nexus – 470 із Фур’є перетворенням і програмним забезпеченням Omnic. 

Зразки готували пресуванням фіксованої наважки (0,05 мас. %) в матрицю KBr. Крім 

того, використовували суспензію гідрогенфосфату в бутиловому спирті, нанесену на 

нейтральну флюоритову підложку.  

Згідно з отриманими даними, в ІЧ спектрі гідрогенфосфату, записаному при 

20 °С, в області валентних коливань ОН-груп (3000-3600 см–1) і деформаційних коливань 

молекул води (1550-1750 см–1) фіксуються по дві смуги поглинання. В діапазоні 1900-

2800 см–1 реєструється набір смуг поглинання притаманний смугам типу А, В і С, 

характерним для спектрів солей, що містять протоновані аніони. В області скелетних 

коливань аніона (400-1400 см–1) спостерігаються дві смуги 1360 і 880 см–1 та три групи 

смуг поглинання в діапазонах 1080-980 см–1, 750-720 см–1 і 580-510 см–1. 

Зниження температури не вносить принципових відмінностей в характер 

спектральних кривих. В області коливань ν(ОН) і δ(H2O) в ІЧ спектрах, записаних при  

–190 °С, спостерігаються по дві смуги поглинання, інтенсивність яких збільшується у 

порівнянні з аналогічними смугами в спектрах, одержаних при 20 °С. Смуги типу А, В, 

С при –190 °С стають більш чіткими, збільшується їх інтенсивність.  

В діапазоні коливань фосфатного аніона пониження температури призводить до 

перерозподілу інтенсивностей смуг 1360, 1040 см–1 і груп смуг 750-720 см–1, 580-510 см–1 

в бік збільшення інтенсивностей низькочастотних ліній. За спектральним положенням 

максимумів цих смуг поглинання, термочутливості смуг, пов’язаних з коливаннями 

протонвмісних груп, їх можна співвіднести з коливаннями протонованого аніона: 

деформаційними в площині δ(РОН) – 1360 см–1, асиметричними валентними коливання 

νas – 1040 см–1, деформаційними позаплощинними γ(РОН) – 750, 720 см–1 і симетричними 

деформаційними коливаннями δ(О3РО) – 580, 530 і 510 см–1.  

Ааналіз ІЧ спектрів свідчить про те, що в структурі CoHPO4·1,5H2O існують два 

види кристалографічно неідентичних молекул води, які входять до координаційного 

оточення катіона. На це вказують дві смуги δ(Н2О) – 1630 і 1580 см–1, присутність яких 

в ІЧ спектрі вважається ідентифікаційною ознакою наявності в кристалогідраті молекули 

води як цілого. Про це свідчить й різниця в значеннях максимумів смуг ν(ОН), яка 

досягає 210 см–1. Це дає підставу розглядати коливання кожної з двох ОН-груп однієї й 

тієї ж молекули води як незалежні один від одного і вважати, що вони приймають участь 

в утворенні різних за міцністю і напрямленістю Н-зв’язків. Відсутність суттєвих змін в 

області δ(Н2О) в спектрі, отриманому при –190 °С, а також збільшене значення їх частоти 

(1630 см–1 у порівнянні з частотою коливань вільної молекули води –1595 см–1) свідчать 

про існування в структурі CoHPO4·1,5H2O жорсткої системи водневих зв’язків. 
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Продукти часткового і повного зневоднення гідратованих фосфатів двовалентних 

металів використовують для створення на їх основі різноманітних неорганічних 

матеріалів для потреб сучасної науки і техніки. 

Стосовно продуктів зневоднення Zn(H2PO4)2·2H2O відомі дані одержані під час 

термообробки його в динамічних умовах нагрівання. Однак, більшість практичних 

технологічних процесів випалювання кристалогідратів здійснюють в ізотермічних 

умовах. Такі дані про Zn(H2PO4)2·2H2O в літературі відсутні.  

Мета цієї роботи – встановити склад, температурні інтервали утворення та 

термічної стабільності продуктів часткового і повного зневоднення Zn(H2PO4)2·2H2O в 

ізотермічних умовах нагрівання.  

Термообробку Zn(H2PO4)2·2H2O виконували в інтервалі 100-350 °С (±5), 

витримуючи зразок при заданій температурі протягом 0.5, 1.5, 3.0, 5.0 і 7.0 годин. В 

продуктах зневоднення за допомогою хроматографії на папері визначали аніонний склад 

сольового і кислотного компонентів з кількісною оцінкою кожного з конденсованих 

аніонів ваговим хінолінмолібдатним методом. Фосфатні кислоти попередньо 

екстрагували органічним розчинником.  

Аналіз одержаних експериментальних даних свідчить про те, що термообробка 

Zn(H2PO4)2·2H2O при 100 °С протягом 0.5-7 годин супроводжується втратою маси, яка 

відповідає видаленню 0.65-1.2 моль Н2О. Продукти часткового зневоднення, одержані за 

цих умов, являють собою гетерофазну суміш твердої і рідкої фаз, що містять лише 

монофосфатний аніон. Конденсація монофосфатного аніона починається при нагріванні 

кристалогідрату до 150 °С. У разі його термообробці при 150 °С протягом 0,5 годин у 

твердій фазі утворюється 12,6 % ди- і 1,2 % трифосфату. Збільшення тривалості випалу 

до 7 годин сприяє збільшенню ступеня поліконденсації до n = 4. Зразок, витриманий 

протягом 7 годин при 225 °С, являє собою найбільш складну суміш полімерних фосфатів 

з лінійною будовою аніона (ступінь поліконденсації n досягає 9).  

Під час витримування Zn(H2PO4)2·2H2O при 275°С протягом 3 годин відбувається 

утворення фосфату з циклічною будовою аніона – циклотетрафосфату (до 5,8 % Р2О5). 

Вміст його збільшується до 86 % від загального вмісту Р2О5 солі у разі термообробки 

протягом 7 годин. При 350 °С тверда фаза представлена практично одним 

конденсованим фосфатом, ідентифікованим як цинк циклотетрафосфат – Zn2P4O12.  

Визначення вмісту вільних фосфатних кислот показало, що він максимальний у 

разі термообробки Zn(H2PO4)2·2H2O при 150 °С протягом 0.5 годин (8,78 % Р2О5 кисл. у 

вигляді H3PO4). За збільшення тривалості до 1.5 годин окрім моно- утворюється 

дифосфатна кислота, вміст якої становить до 6 % від загального Р2О5 кисл.. За подальшого 

підвищення температури поряд із зменшенням загального змісту вільних фосфатних 

кислот відбувається спрощення їхнього аніонного складу. У продуктах зневоднення 

Zn(H2PO4)2·2H2O при 350 °С дифосфатна кислота відсутня.  

Узагальнення одержаних результатів] дозволяє простежити утворення, 

накопичення, перерозподіл і участь кожного з полімерних фосфатів і вільних фосфатних 

кислот у складних фізико-хімічних процесах, що відбуваються під час термообробки 

Zn(H2PO4)2·2H2O. Це особливо важливо для їх коректної інтерпретації та оптимізації 

умов одержання різних за складом і будовою аніона полімерних продуктів термообробки 

цинк дигідрогенфосфату дигідрату. 
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СИНТЕЗ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ ЦИНКУ І МАГНІЮ СЕРЕДНІХ ФОСФАТІВ  

Філіпова П. О., Антрапцева Н. М., Коречко С. А. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна 

aspirant_nubipu@ukr.net 

 

Можливість керовано змінювати склад готового продукту, а відповідно і його 

експлуатаційні характеристики, варіюючи для цього під час синтезу складом вихідних 

реагентів – актуальна задача сучасної хімічної промисловості. Рішення її дозволить 

значно знизити витрати сировини для одержання різноманітних цільових продуктів. Такі 

дані стосовно фосфатів цинку-магнію тетрагідратів в літературі відсутні. 

Мета даної роботи – встановити умови керованого синтезу твердого розчину 

середніх цинку і магнію фосфатів тетрагідратів.  

Синтез твердого розчину здійснювали за умов, що забезпечують спільне 

осадження катіонів Zn2+ і Mg2+ у вигляді середніх фосфатів. Для цього використовували 

обмінну взаємодією між розчинами відповідних сульфатів і осаджувачем. Конкретні 

умови осадження та особливості утворення твердого розчину заданого складу 

встановлювали за результатами визначення в окремих серіях дослідів залежності складу 

твердої фази від основних параметрів процесу. рН реакційного середовища змінювали, 

використовуючи в якості осаджувача водні розчини Na2НPO4, Na3PO4 або їх суміш. Це 

дозволяло у кожному конкретному випадку встановлювати певне значення рН. 

Співвідношення в складі вихідних розчинів n = Р/∑Zn2+, Mg2+ підтримували рівним 0,67 

– стехіометрично необхідне для утворення середніх фосфатів двовалентних металів. 

Співвідношення катіонів K = Zn2+/Mg2+ варіювали від 25.0 до 1.5 мол. %. Концентрацію 

вихідних розчинів змінювали в інтервалі 0.05-0.25 моль/л. Температуру осадження 

фіксували в межах 50-75 °С.  

Варіюючи під час синтезу склад вихідних реагентів та умови їх взаємодії, були 

одержані фосфати вміст цинку і магнію в яких змінюється в широких межах (табл.). 

Фосфати, що осаджуються за умов 1.6 ≤ K = Zn/Mg ≤ 25.0, ідентифіковані як середні. Їх 

рентгенографічні та ІЧ спектроскопічні характеристики відповідають відомим для 

Zn3(PO4)2·4H2O і змінюються відповідно до катіонного складу. Це свідчить про 

утворення твердого розчину загальної формули Zn3-хMgx(PO4)2·4H2O, області 

гомогенності якого визначено як 0 <х 1.00.  

 

Таблиця. Залежність складу фосфатів твердого розчину Zn3-xMgx(PO4)2·4H2O, 0<x1.00, 

від співвідношення K = Zn/Mg у складі вихідних реагентів 

K = 

Zn/Mg, 

мольне 

Склад твердої фази  

Мас. % 
Хімічний  

Zn Mg P H2O 

25.0 41.77 0.54 13.62 15.86 Zn2,9Mg0,1(PО4)2·4H2O 

9.0 40.15 1.35 13.50 15.92 Zn2.75Mg0.25(PO4)2·4H2O 

4.0 37.48 2.74 14.22 16.23 Zn2.51Mg0.49(PO4)2·4H2O 

2.5 34.70 4.13 14.31 16.63 Zn2.27Mg0.73(PO4)2·4H2O 

1.6 31.36 5.83 14.87 17.26 Zn2.0Mg1.0(PO4)2·4H2O 

1.5 28.49 8.36 15.79 17.02 
Zn2.00Mg(PO4)2·4H2O + 

+ MgHPO4·3.H2O 

 

З метою оптимізації умов одержання твердого розчину конкретного складу 

виконано повний факторний експеримент. Визначено вплив на склад та вихід цільового 

продукту таких факторів процесу як концентрація вихідних розчинів, співвідношення в 

їх складі Zn2+ і Mg2+, тривалість процесу. На основі встановлених кореляцій визначено 

умови реалізації керованого синтезу твердого розчину середніх цинк і магній фосфатів.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ КУПРУМУ(ІІ) З БЕНЗІМІДАЗОЛ-

2-N-АРИЛКАРБОТІОАМІДАМИ В СПИРТОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Коріненко Б. В., Панченко Т. І., Євсєєва М. В. 

Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна 

b.korinenko.b@gmail.com 

 

Утворення хелатів CuL
IVI

2
−

, де L має таку загальну формулу: 

, 
визначається природою аніона введеної в реакційне середовище солі СuX2 (X – 

кислотний залишок сильної або слабкої кислоти) та природою розчинника (спиртове або 

водно-спиртове середовище). При цьому взаємодія гетероциклічних тіоамідів з солями 

СuX2 (Х
 = Cl

–
, Br

–
, NO3

–
, ½SO4

2–
, ClO4

–
, BF4

–
) в лужно-спиртовому середовищі приводить 

до утворення хелатів СuL2, до складу яких входять депротоновані тіоамідні ліганди. 

Використання вихідних солей СuX2 (Х
 = CH3COO

–
, C2H5COO

–
, C6H5COO

–
) у спиртовому 

або водно-спиртовому середовищі приводить до утворення таких же хелатів купруму(ІІ). 

Встановлена залежність кінцевої форми комплексу СuL
IVI

2
−

від вищезазначених 

факторів пояснюється специфічним сольволізом тіоаміду, аніону солі та катіону 

купруму(ІІ) в спиртовому середовищі. 

Досліджене нами комплексоутворення в спиртовому середовищі 

супроводжується сольватацією йонів металу та органічного ліганду з утворенням 

сольватованих молекул змінного складу за схемами (1) та (2): 

 

(1) 

 

(2) 

Наступна дисоціація V приводить до утворення сольватованих йонів (ліонія VІІ і ліата 

VIII), а потім – до контактних пар IХ: 

 

(3) 

 

(4) 

Комплексоутворення IХ з сольватованими йонами купруму(ІІ) VІ проходить в 

нейтральному середовищі за схемою: 

 
(5) 

Наведені схеми (1)–(5) взаємодії сольватованих молекул і йонів показують, що 

утворені сильно основні алкоголят-аніони RO
–
 депротонують тіоамідні ліганди 

 
та сприяють наступному утворенню кінцевих 

хелатів CuL IVI
2
− . 

Таким чином, нами встановлено, що утворення хелатів купруму(ІІ) проходить в 

нейтральному або слабколужному середовищі з використанням свіжоосадженого 

купрум(ІІ) гідроксиду за рівноважними реакціями, наведеними на схемах (1)–(5). Склад 

і будову синтезованих сполук встановлювали елементним, рентгеноструктурним 

аналізом та ІЧ-спектроскопією.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ рН СЕРЕДОВИЩА НА СТІЙКІСТЬ 

КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК Со(ІІІ) З МОНОЕТАНОЛАМІНОМ 

Степанова А. В., Кузеванова І. С., Зульфігаров А. О., Власенко Н. Е. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 
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Отримання внутрішньокомплексної сполуки (ВКС) кобальту(ІІІ) з 

моноетаноламіном, вивчення її ізомерних форм та структури досить широко описано в 

роботі [1]. Однак вплив зміни рН середовища на стійкість Co(Etm)3 не вивчався. Тому, 

враховуючи практичне значення таких досліджень у випадку перспективного 

використання ВКС Со3+ з моноетаноламіном у якості прекурсорів для отримання 

каталітичних матеріалів [2], виконано дослідження стійкості внутрішньокомплексної 

сполуки кобальту(ІІІ) з моноетаноламіном в залежності від рН середовища методами 

потенціометричного та окисно-відновного титрування, а також електронних спектрів 

поглинання (ЕСП). Синтез Co(Etm)3 виконувався в спиртовому розчині за наступною 

реакцією в слабколужному середовищі (з метою повного окиснення Со2+ в Со3+): 

12HEtm + 4 Со2+ + O2 + 8OH- = 4 Co(Etm)3 + 10H2O 

Отриманий розчин ВКС мав рН 7,84. При виконанні потенціометричного 

титрування вказаного розчину хлоридною кислотою (0,5 М), на отриманих кривих 

титрування в кислому середовищі було визначено дві точки еквівалентності при 

значеннях рН 7 та 4,3 відповідно. Окисно-відновне титрування гексаціанофератом (ІІІ) 

калію з аміачним буфером вказало на наявність йонів Со2+ в розчині після закінчення 

титрування. ЕСП зразків, відібраних в різних частинах потенціометричної кривої, 

підтверджують появу Со2+, на що вказує гіпсохромний зсув максимуму поглинання з 

545 нм (для спектру ВКС Со3+ з моноетаноламіном) до 535нм вже за рН 6,16. Надалі, при 

подальшому підкисленні розчину характер спектральної кривої та положення 

максимуму поглинання не змінюється. Отримані результати дають можливість описати 

ймовірну схему розкладу ВКС Со3+ з моноетаноламіном в кислому середовищі: 

І: HEtm + HCl = HCl∙ HEtm    II: 2H2O + 4 Co(Etm)3 + 8H+ = 4 Со2+ + 12HEtm + O2 

При виконанні потенціометричного титрування розчину ВКС гідроксидом натрію 

(1М) вже при додаванні невеликої кількості реагенту, спостерігається випадання осаду, 

а на потенціометричній кривій можна зафіксувати точку еквівалентності при рН 9. На 

ЕСП спостерігається зменшення максимуму поглинання Со3+ при 545нм, а при рН 11,67 

максимум зникає повністю. Осад, що утворюється, розчиняється в HCl, а у отриманому 

розчині методом ЕСП зафіксовано появу максимум поглинання Со3+. Таким чином схема 

розкладу ВКС Со3+ з моноетаноламіном в лужному середовищі матиме вигляд: 

Co(Etm)3 + 3H2O = 3HEtm + Со(ОН)3 

 

1. Удовенко В.В., Степаненко О.Н. О геометрических изомерах трис-[β-

аминоэтилата]-кобальта (III) // Журн. неорган. химии. – 1969. – Т. 14, № 6. – с. 1581-1585. 

2. A.A. Andriiko, N.I. Globa, A.O. Zulfigarov, V.D. Prisiazhnyi et al. Discharge-

ionization of hydrogen on carbon nanotube electrode // Int. J. Hydr. Energy. – 38 (2013). – 

p. 5983-5988. 
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Phenols are organic compounds of the aromatic series. Currently, several main 

directions of their use can be identified. One of them is the production of medicines. Most of 
these drugs are derivatives of salicylic acid from phenol. The most commonly anesthetic - 
aspirin is nothing but acetylsalicylic acid. Another area of application of phenol is the 
production of synthetic fibers: nylon, nylon. But the most important area of its application is 
the production of phenol-formaldehyde resins. Also, phenol is used to produce additives for 
lubricants, for the selective purification of oils and for other purposes, it is part of some dyes, 
perfumery products, plasticizers for polymers, plant protection products. That is, phenols can 
enter the water as a consequence of economic activity, as a result of the enterprises of the oil 
refining, paint and varnish, and wood industry. Phenol is a very toxic substance. 

The purpose of this work was to study the kinetics of adsorption phenol extraction by 
synthesized composite adsorbents with different aging time. 

Adsorption was carried out using a model solution of phenol at a starting concentration 
of 5 mmol / dm3, which was determined by the bromide-bromate method, taking samples after 
30, 60, 120 minutes and after 6 hours of adsorption. The degree of withdrawal (a,%) was 
calculated by the formula: a = ((c0-cp) / c0) * 100. For the study, three SnO2 / AC composites 
with different aging time of 1, 3, and 7 days were synthesized. The results of this study in the 
form of a graph of the dependence of adsorption absorption of phenol on time (t, min) are 
presented in Fig. 1. 

 

 
Fig. 1. Kinetics of adsorption removal of phenol composites SnO2 / active carbon with 

different aging times 
 
As can be seen from the figure, the degree of adsorption extraction of phenol increases 

with increasing contact time of the investigated composites with solutions. 
For SnO2 / activated carbon with aging time of 1 day, the degree of phenol extraction is 

61 % with a contact time of 30 minutes, 69 % for contact 60 minutes, 79 % after 120 minutes, 
and after 6 hours of contact reaches 95 %, which is the highest index of the presented research.  

The kinetics of adsorption of phenol by the composite SnO2 / activated carbon with 
aging time of 3 days, the degree of withdrawal reaches a value of 70 % after 30 minutes of 
contact, which is 10 % and 15 % higher than for other samples, 72 % with a contact time of 
60 minutes, 79 % after 120 minutes, and after 6 hours of contact reaches 93 %.  

In the study of SnO2 / activated carbon with an aging time of 7 days, the kinetics of 
adsorption has a different character. With an increase in contact time, the degree of adsorption 
increases and reaches 61 % with a contact time of 60 minutes, 68 % with a contact time of 
120 minutes, and 76 % after 6 hours of contact. 

Thus, the experimental data obtained show that when the aging time of the synthesized 
composites increases, their adsorption capacity in relation to phenol decreases.   
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In present study the procedure for successful synthesis of sodium heteropoly 

decatungstoterbate(III), Na9[Tb(W5O18)2]·34H2O, from acidified up to  

Z=ν(H+)/ν(WO4
2–) = 0.80 solution of sodium tungstate with a ratio of ν(Tb):ν(W) = 1:10 from 

aqueous-acetone media was elaborated. 

By FT-IR spectroscopy and elemental analysis it was shown that the anion in the 

synthesized salt belong to Peacock-Weakley type of anion. The crystal structure of synthesized 

salt was determined by single crystal X-ray diffraction analysis (see Fig. 1). The main 

crystallographic data are: triclinic, space group P–1 with a=12.891(4), b=13.011(4), 

c=19.659(5); α=95.72(3), β=92.61(3), γ=102.25(3); V=3198.63 Å3, M=3324.33 g/mol, and 

Z=2. 

 
Fig. 1. Crystal structure of Na9[Tb(W5O18)2]·34H2O 

 

Obtained result complements existing data on the synthesis and study of the crystal 

structure of Tb(III)–containing heteropoly compounds with Peacock-Weakley type of anion 

among which only double potassium sodium acid salt K3Na4H2[TbW10O36]·20H2O [1], and 

neutral and deuterated salts Na9[Tb(W5O18)2]·35H2O [2] were known. 

 

The study was carried out within the Fundamental Research Program funded by the Ministry 

of Education and Science of Ukraine (Project No. 0119U100025). 

 

1. Ozeki T., Takahashi M., Yamase T. // Acta Cryst. – 1992. – Vol. C48. – P.1370–1374. 

DOI: 10.1107/S0108270192000155 

2. Vonci M., Giansiracusa M.J., Van den Heuvel W., Gable R.W., Moubaraki B., 

Murray K.S., Yu D., Mole R.A., Soncini A., Boskovic C. // Inorg. Chem. – 2017. – Vol. 56, 

No. 1. – P. 378–394. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.6b02312  
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Тетрарні сполуки R3Ni0,5SnS7 належать до сімейства сполук R3AxDХ7 (R – 

рідкісноземельний метал, що займає ПСТ 6 (c); A – лужний метал (x = 1), двовалентний 

перехідний метал (x = 0,5), тривалентний метал (х = 0,33) або чотирьохвалентний Si, Ge 

чи Sn (x = 0,25), що займає ПСТ 2 (а); D – Si, Ge, Sn, Ga або In, що займає ПСТ 2 (b); X – 

S, Se). Ці сполуки кристалізуються в нецентросиметричній гексагональній просторовій 

групі P63 (№ 173) і є перспективними матеріалами для створення на їх основі чутливих 

у середній та дальній інфрачервоній (ІЧ) області спектра фотоприймачів, нелінійно-

оптичних перетворювачів та інших пристроїв. 

Зразки стехіометричного складу R3Ni0,5SnS7 (R – РЗМ) готували сплавлянням 

шихти у вакуумованих (10-2 Па) кварцевих контейнерах. Синтез проводили у муфельній 

печі з програмним управлінням технологічними процесами МП-30. Максимальна 

температура синтезу становила 1420 K, гомогенізуючий відпал тривав 500 годин за 

температури 770 K. Структура тетрарних сполук вивчена рентгенівськими методами 

порошку (R – Pr, Gd, Tb, Dy, Ho) та монокристалу (R – Y, La, Ce, Nd, Sm). 

Комплекс проведених досліджень дозволив нам встановити параметри 

елементарної гратки десяти тетрарних сполук: a = 0,959589(17) нм, c = 0,619632(11) нм, 

=V 0,49412(2) нм3 (для Y3Ni0,5SnS7); a = 1,024869(19) нм, c = 0,604474(11) нм,  

=V 0,54985(2) нм3 (для La3Ni0,5SnS7); a = 1,01362(3) нм, c = 0,603855(16) нм,  

=V 0,53730(4) нм3 (для Ce3Ni0,5SnS7); a = 1,00094(3) нм, c = 0,60945(3) нм,  

=V 0,52879(5) нм3 (для Pr3Ni0,5SnS7); a = 0,99532(2) нм, c = 0,610245(16) нм,  

=V 0,52355(3) нм3 (для Nd3Ni0,5SnS7); a = 0,97901(8) нм, c = 0,61460(6) нм,  

=V 0,51015(8) нм3 (для Sm3Ni0,5SnS7); a = 0,97014(2) нм, c = 0,61777(2) нм,  

=V 0,50354(4) нм3 (для Gd3Ni0,5SnS7); a = 0,96432(2) нм, c = 0,61867(2) нм,  

=V 0,49823(4) нм3 (для Tb3Ni0,5SnS7); a = 0,95914(2) нм, c = 0,61922(2) нм,  

=V 0,49334(4) нм3 (для Dy3Ni0,5SnS7) і a = 0,95412(2) нм, c = 0,61841(2) нм,  

=V 0,48754(3) нм3 (для Ho3Ni0,5SnS7). 

У структурах синтезованих сполук атоми РЗМ локалізовані у тригональних 

призмах (рис. 1 а) з одним додатковим атомом Cульфуру (для сполуки La3Ni0,5SnS7 з 

двома додатковими атомами Cульфуру (рис. 1 б)), Ni – в октаедрах, а атоми Sn – у 

тетраедрах. 

 

 
 

Рис. 1. Координаційне оточення атомів у структурі сполук R3Ni0,5SnS7 
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Мельничук Х. О., Познанська М. М., Марчук О. В., Гулай Л. Д. 

Хімічний факультет СНУ імені Лесі Українки, пр. Волі 13, 43025 м. Луцьк, Україна 
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Розвиток фундаментальних наук і технічний прогрес безпосередньо пов’язані із 

вдосконаленням матеріалознавчої науки. Нинішній світ із його потребами є рушійною 

силою для пошуку нових матеріалів, що забезпечували б високу продуктивність різних 

галузей економіки та інженерної діяльності. Напівпровідникові сполуки на основі 

халькогенідних матеріалів широко використовуються в електроніці, радіо- та 

електротехніці, ядерній енергетиці, телекомунікації, при розробці альтернативних 

джерел енергії. Дослідження кристалічної структури нових матеріалів дає цінну 

інформацію для розвитку кристалохімії халькогенідів та для збагачення баз 

кристалографічних даних.  

У роботі вперше представлено результати вивчення кристалічної структури 

сполуки Tb3Ni0,5SiS7 (таблиця 1) рентгенівським методом порошку. 

Сплав стехіометричного складу Tb3Ni0,5SiS7 виготовляли сплавлянням простих 

речовин напівпровідникової чистоти у вакуумованому (10–2 Па) кварцевому контейнері. 

Необхідні кількості вихідних речовин зважували на аналітичних вагах ВЛР 200 з 

точністю до 0,00005 г (загальна маса вихідної шихти становила 0,8 г). Синтез 

здійснювали у муфельній печі з програмним управлінням технологічними процесами 

МП-30. Максимальна температура синтезу становила 1420 K, гомогенізуючий відпал 

тривав 500 годин за температури 770 K. Розрахунок кристалічної структури здійснювали 

за дифрактограмою, яка була отримана на дифрактометрі ДРОН 4-13 в межах 2 = 

10 - 100 (CuKα – випромінювання, крок сканування – 0,05, експозиція у кожній точці – 

20 с). Обробку даних та визначення кристалічної структури здійснювали за допомогою 

пакету програм WinCSD.  

Синтезована сполука кристалізується в гексагональній сингонії (СТ La3Mn0,5SiS7, 

ПГ Р63 (№ 173)). У її структурі атоми Tb оточені атомами S (КЧ = 8), для атомів Ni 

характерним є КЧ = 6, а для атомів Si – КЧ = 4. 

 

Таблиця 1. Результати вивчення кристалічної структури сполуки Tb3Ni0,5SiS7 

Емпірична формула Tb3Ni0,5SiS7 

a, (нм) 0,98056(5) 

c, (нм) 0,56476(5) 

V, (нм3) 0,47026(9) 

Кількість атомів в комірці 23 

Кількість вільних параметрів 20 

Кількість атомних позицій 6 

Розрахована густина (г/см3) 5,357(1) 

Адсорбційний коефіцієнт (1/см) 1186,18 

Спосіб обрахунку Повнопрофільний 

Програма для обрахунку CSD 

RI; RP 0,0720; 0,2472 

2; sin/ (макс) 100,05; 0,494 

Фактор шкали 0,835(6) 

Вісь текстури і параметр [100] і 0,85(7) 
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БИС(ЦИТРАТО)ГЕРМАНАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Пирожок О. В., Чебаненко Е. А. 

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, г. Одесса, Украина  

lborn@ukr.net 

 

В рамках систематических исследований комплексообразования германия(IV) с 

гидроксикарбоновыми кислотами на кафедре общей химии и полимеров ОНУ имени 

И. И. Мечникова синтезирован широкий ряд комплексов различных типов на основе 

лимонной кислоты (H4Cit). Установлено, что они являются перспективными для 

применения в качестве субстанций противовирусных, противогриппозных и 

церебропротекторных фармакологических препаратов. Особый интерес в плане 

дальнейшего применения представляют разнолигандные комплексы на основе 

бидентатных азотсодержащих молекул, таких как 1,10-фенантролин (Рhen).  

Нами изучено влияние различных анионов солей кобальта на структуру 

разнолигандно-разнометалльных бис(цитрато)германатных комплексов. При 

использовании исходного хлорида кобальта(ІІ) получено соединение 

[Co(Рhen)3][Ge(HCit)2]⋅2H2O (I), а ацетата кобальта(ІІ) –

[Co(H2O)2(Phen)2]2[Ge(Cit)2]⋅4H2O (II). Соединения охарактеризованы совокупностью 

методов исследования: элементный и рентгеноструктурный анализы, ИК-

спектроскопия, термогравиметрия.  

Установлено, что I и II представляют собой комплексные соединения катион-

анионного типа с различными по составу анионами. В I роль аниона выполняет 

бис(цитрато)германатный анион [Ge(HCit)2]
2– с протонированной формой цитратного 

лиганда, а в II происходит депротонирование третьей карбоксильной группы лимонной 

кислоты [Ge(Cit)2]
4–. Это приводит к изменению заряда аниона и соотношения Co : Ge. 

Координационный полиэдр атома германия остается неизменным – искаженный 

октаэдр, образованный тремя парами атомов кислорода трех типов двух тридентатно-

хелатных цитратных лигандов.  

Заряд бис(цитрато)германатных анионов в I и II компенсируется комплексными 

катионами кобальта [Со(Phen)3]
2+ (I) и [Co(H2O)2(Phen)2]

2+ (II). Октаэдрический 

координационный полиэдр кобальта в соединениях I и II формируется за счет разного 

набора донорных атомов: в I – за счет шести атомов азота трех молекул 

1,10-фенантролина, а в II – четырех атомов азота двух молекул и двумя атомами 

кислорода координированных молекул воды. 

Таким образом, в зависимости от аниона соли кобальта образуются 

отличающиеся по составу и строению бис(цитрато)германатные комплексы. В случае 

СоCl2 сохраняется протонированная форма лимонной кислоты HCit3- как и в ранее 

полученных бис(цитрато)германатах с катионами – гексааквакомплексами 3d-металлов 

[1], а при использовании Со(CH3COO)2 реализуется полностью депротонированная 

форма Cit4-. Так же наблюдаются образование различных комплексных катионов 

[Со(Phen)3]
2+, [Co(H2O)2(Phen)2]

2+ в I и II соответственно. 

 

[1] E. Martsinko, L. Minacheva, E. Chebanenko, I. Seifullina, V. Sergienko, A. 

Churakov. Russ. J. Inorg. Chem., 2013, 58, 515-522. 
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СОЛІ МАНГАНУ З ПАРАВОЛЬФРАМАТ Б-АНІОНОМ 

Поліщук О. Р., Дуванова Е. С., Кравчук Ю. В., Радіо С. В., Розанцев Г. М. 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 
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Синтез ізополівольфраматів d-металів проводять або за обмінною реакцією з 

відповідних ізополіаніонів, або в результаті самозборки в підкислених до потрібної 

величини кислотності (Z = C(H+) / C(WO4
2-)) водних розчинах. Останній спосіб синтезу 

є більш простим, недовготривалим, мінімально енерговитратним і не потребує 

попередньої кристалізації солі лужного металу або амонію з ізополіаніоном. Якщо 

врахувати той факт, що області існування по-різному протонованих ізополіаніонів 

досить протяжні, то синтези можна проводити в широкому інтервалі рН розчину, який 

попередньо бажано з’ясувати фізико-хімічними дослідженнями систем. 

Тому в даній роботі вивчені взаємодії у водному розчині системи Мn2+ – WO4
2– – 

H+(Z = 1,00) – H2O методом рН-потенціометричного титрування. З цією метою готували 

вихідний розчин МnCl2(СМn = 0,00835 моль/л), Na2WO4(CW = 0,05 моль/л), HNO3(СH+ = 

0,05 моль/л) за кислотності Z = 1,00, з якого відбирали аліквоту для титрування. Йонну 

силу І = 0,10 моль/л в розчині створювали безпосередньо перед титруванням шляхом 

додавання необхідної кількості 2 М розчину KNO3 (ч.д.а.). Вихідний розчин титрували з 

кроком ΔZ = 0,02 кислотою або лугом в інтервалах кислотності Z = 1,0 – 1,8 і Z = 1,0 ‒ 

0,7 відповідно. З числа апробованих моделей у якості адекватної експерименту була 

обрана модель, до якої переважно входили частинки паравольфрамату Б, а у кислій зоні 

метавольфрамат-аніон. Модель має низьке значення критериальної функції (Criterion 

function) CF=58,64, непоганий глобальний критерій адекватності χ2
експ. = 31,19  χ2

f, α=0.05 

= 66,33. За константами утворення отриманими в моделі розраховані концентрації йонів 

у розчині, а їх мольні частки представлені у вигляді діаграми розподілення іонів (рис 1). 

Частинки, що містять паравольфрамат Б-аніон існують в широкому інтервалі 

кислотності (Z = 1,00 – 1,30), тому була здійснена спроба виділити сіль з паравольфрамат 

Б-аніоном. Для цього за кімнатної температури водний розчин натрію вольфрамату 

підкисляли оцтовою кислотою (Z = 1,00) та додавали розчин мангану (ІІ) хлориду при 

інтенсивному перемішуванні: С(Na2WO4) = С(CH3COOH) = 0,1 M; C(MnCl2) = 

1,6667·10-2 M. В результаті через 2 тижні із яскраво жовтого розчину було отримано 

блідо-жовту сіль, голчастого габітусу. Хімічним аналізом було показано, що їй 

відповідає молекулярна формула Mn5[W12O40(OH)2]·26,5H2O. Паравольфрамат Б-аніон в 

складі солі ідентифіковано методом ІЧ-спектроскопії. 

 

 
Рис. 1. Діаграма розподілення іонів в розчині, 1 – WO4

2-, 2 – {Mn(OH)2, 

W12O40(ОН)2]}
10–, 3 – [W12O40(ОН)2·MnOH]9–, 4 – [W12O40(ОН)2]

10–,  

5 – Н[W12O40(ОН)2]
9-, 6 – [W12O38(ОН)2]

6– 
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Рысич А. В., Усачев О. М., Розанцев Г. М., Радио С. В. 

Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса 
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Возросший в последние годы интерес к теме синтеза новых соединений, в 

частности полиоксосоединений на основе вольфрама (VI), являющихся перспективными 

в химии металлокомплексного и фото-катализа, требует поиска и создания 

воспроизводимых методик синтеза и целенаправленных систематических исследований 

в данной области. Исследование процессов образования и устойчивости 

полиоксовольфрамат-анионов в водных и водно-органических системах, первоначально 

базируется на построении математической модели комплексообразования таких частиц 

в растворах. Данный тип моделирования широко изучен и применяется для исследования 

поведения изополивольфрамат-анионов (ИПВА) в водных системах, однако отмечается 

что, для систем, содержащих органический растворитель проблема построения моделей 

комплексообразования решена недостаточно, хотя и известно, что в таких системах при 

высоких значениях кислотностей, происходит стабилизация частиц с низким 

эффективным зарядом, таких как W6O19
2–, W10O32

4– и их протонированных форм, 

обладающих фотокаталитическими свойствами.  

В данной работе методами рН-потенциометрического титрования и 

математического моделирования с использованием программы CLINP 2.1 исследованы 

взаимодействия в водно-этиленгликольном растворе натрия вольфрамата (CW = 5·10–3 

моль/л) при разных кислотностях [Z = m/n = ν(H+)/ν(WO4
2-)] и постоянной ионной силе 

I(NaCl) = 0,1 моль/л. На основании полученных данных были подобраны модели 

равновесных процессов образования частиц, которые адекватно описывают 

экспериментальные зависимости pH = f(Z). Рассчитаны концентрационные константы 

образования вольфрамсодержащих форм в водно-этиленгликольном растворе. 

Предложенная оптимальная модель, включающая следующие ИПВА и рассчитанные для 

них концентрационные константы равновесий образования представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1. Значения логарифмов концентрационных констант равновесия lgKc реакций 

образования ИПВА (с доверительной вероятностью 95%) в системах с разным 

содержанием этиленгликоля 

ИПВА 

Z 

образо-

вания 

lgKC (S) (I(NaCl) = 0,1 моль/л) при содержании 

этиленгликоля, φ, об. % 

φ = 10 φ = 20 φ = 30 φ = 40 φ = 50 

W6O20(ОН)2
6– 1,00 52,85  51,54 51,34 51,67 

W12O40(OH)2
10– 1,16 122,56 118,71 119,65 117,11 117,13 

НW12O40(OH)2
9– 1,25    122,39 122,66 

Н2W12O40(OH)2
8– 1,33 135,56 130,97 131,48 127,69 127,63 

W12O38(OH)2
6– 1,50 146,78 142,09 141,86 137,09 136,82 

НW10O32
3– 1,70 131,68 127,33 126,61 121,58 121,22 

Н2W10O32
2– 1,80  131,75 130,05  122,84 

Н3W10O32
– 1,90 140,36 134,75 125,26   
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1Житомирський державний університет ім. Івана Франка, Житомир, Україна 
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Різноманітні властивості вуглецевих матеріалів, як спеціальних класів, так і нових 

карбоновмісних композитів з унікальними властивостями, дозволяють застосовувати їх 

в багатьох галузях, зокрема в сорбційних технологіях медико-біологічного призначення. 

Особливий інтерес представляють поліфункціональні магніточутливі нанокомпозити 

(НК) на основі магнетиту (Fe3O4), оскільки дозволяють створювати біологічно сумісні 

сорбенти для вилучення токсичних речовин та продуктів клітинного розпаду за 

допомогою магнітного поля. У роботі для синтезу карбоновмісних НК використовували 

нанорозмірний однодоменний Fe3O4 та Fe3O4/SiO2. Синтез магнетиту здійснювали 

рідкофазним способом. З метою одержання Fe3O4/SiO2 магнетит модифікували 

тетраетоксисиланом. В якості джерела карбону використана глюкоза. Для синтезу 

Fe3O4/С магнетит активували 0,1 н НCl, після чого зразок промивали. Потім заливали 

розчином глюкози та витримували 15 хв, підготовлені зразки висушували. Випалювання 

глюкози проводили в автоклаві при тиску 1; 2,5; 5; 7,5 атм та температурі 180 оС в 

атмосфері аргону протягом 6 годин відповідно. Після термолізу зразки промивали та 

висушували у вакуумній сушильній шафі при тиску 0,5 атм та температурі 80 оС. Для 

синтезу Fe3O4/SiO2/С наважку F Fe3O4/SiO2 змішували з глюкозою та додавали воду для 

розчинення глюкози. Суміш висушували та 2 год прожарювали при температурі 400 ºC 

в середовищі аргону.  

Досліджено сорбційні властивості Fe3O4 та Fe3O4/SiO2 щодо метиленового 

синього. Вплив концентрації карбонізуючого агента на сорбцію метиленового синього 

нанокомпозитом Fe3O4/C (T = 180 °C, P = 7,5 атм, t = 6 год) свідчить, що час встановлення 

сорбційної рівноваги знаходиться в межах від 30 – 60 хвилин для всіх зразків не залежно 

від концентрації метиленового синього. Для нанокомпозиту синтезованого з наважкою 

карбонізуючого агента 0,15 г спостерігаються найнижчі показники сорбційної ємності – 

0,5 мг/г, що не залежать від часу сорбції та вихідної концентрації метиленового синього. 

Підвищення тиску до 5 атм та збільшення концентрації карбонізуючого агента до 0,45 г 

сприяє підвищенню показника сорбційної ємності до 3,2 мг/г порівняно із зразками 

синтезованими з наважкою карбонізуючого агента 0,33 г (A = 3 мг/г), 0,65 г (А = 2,2 мг/г). 

Для поверхні Fe3O4/SiO2/С зафіксовано найвище значення сорбційної ємності (5,747мг/г) 

при чому максимальне насичення настає протягом 40-60 хв сорбції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Кінетична залежність сорбції метиленового синього на поверхні Fe3O4/C  

при C (мет.син.) - 0,01 мг/л (а) та 0,02 мг/л (б)  

(m (C6H12O6) 0,15 г (1), 0,33 г (2), 0,45 г (3), 0,65 (4))  
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AND PROPARGYLAMIDE SUBSTITUENTS IN THE FUNCTIONALIZED 

CLATHROCHELATE IRON(II) COMPLEXES 

Selin R. A.1,2, Chernii V. Y.2, Vakarov S. V.2, Voloshin Y. Z.3,4 
1PBMR Labs Ukraine, 1 Murmanskaya st, Kiev, 02094, Ukraine 
2Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry NAS,  

32/34 Palladina prosp. Kiev, 03142 Ukraine  
3Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds RAS,  

28 Vavilova st., Moscow 119334, Russia 
4Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry RAS,  
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Nowadays, the compounds with ethynyl group(s) are frequently used for their further 

modifications using the methods of modern so-called “click”-chemistry, based on the metal-

promoted 1,3-dipolar cycloaddition reactions. We performed an attempt to obtain new 

monoribbed-difunctionalized clathrochelate iron(II) complexes with propargylamine- or 

propargylamide-terminated ribbed substituents as the prospective macrobicyclic precursors of 

their Sonogashira reactions. However, we observed an uncommon low chemical stability of 

these propargylamine and propargylamide cage complexes under basic conditions. In 

particular, the propargylamide substituent of the iron(II) complex 1 (Scheme) underwent a slow 

hydrolysis in the presence of triethylamine in its dichloromethane solution, thus giving the 

terminal carboxyl group, while, in the case, of the clathrochelate 2, its reductive elimination 

reaction occurred. The same result was observed after a stirring of the dichloromethane solution 

of this monopropargylamine iron(II) cage complex with NaHCO3 aqueous solution. 

 

 
Scheme 

 

As follows from MALDI-TOF mass-spectrometry data, our attemps to modify the 

clathrochelate 1 using its Sonogashira reaction gave only the traces of the target macrobicyclic 

product. We suggest that its terminal propargylamine group undergoes a hydrolysis in the 

presence of the corresponding Hunig base rather than the corresponding Sonogashira reaction. 

At the moment, we are under way to perform an optimization the conditions of the latter C–C 

cross-coupling reaction, trying to increase its yield. 

 

This work was financially support of the EU Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

(H2020-MSCA-RISE-2017, Project 778245 ‘CLATHROPROBES’). Y.Z.V. also thanks the 

support of RFBR (grant 18-03-00675). 
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SYNTHESIS AND ELECTROCHEMICAL HYDROGENATION OF TbCo4.5Sb0.1Li0.4 
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Hydrogen storage alloys based on intermetallic compounds and solid-solution alloys are 

important for a few electrochemical uses, especially in the energy storage area. Practically, 

when hydrogen enters the lattice of most transition metals, interstitial metal hydride (MH) is 

formed. The most frequent electrochemical application for MH (commonly the mischmetal-

based AB5-type alloy) is the negative electrode material for nickel metal hydride (Ni-MH) 

batteries. Substitution of rare earth element by antimony and lithium is proposed in order to 

improve the absorption properties. 

Sample alloys were prepared by arc melting of stoichiometric amounts of high-purity 

(≥99.9 wt%) metals: Tb, Co, Sb, Li. The ingots were homogenized in quartz ampoules under 

vacuum in a resistance furnace MP-60 at 400 °С for 1 month. X-ray powder diffraction data for 

materials before and after hydrogenation were obtained on DRON-2.0M diffractometer (Fe Kα-

radiation). The efficiency of the electrochemical hydrogenation was investigated in a two-

electrode Swagelok-type cell. Electrochemical synthesis of hydrides was carried out using 

MTech G410-2 galvanostat. The charge and discharge processes were carried out in 

galvanostatic mode at 1.0 mA/cm2. X-ray analysis showed that the prepared Sb- and Li-doped 

TbCo4.5Sb0.1Li0.4 sample was almost single phase and retained the original structure. The crystal 

structure of TbCo5 compound belongs to the CaCu5 structure type (space group P6/mmm, 

Pearson symbol hP6). The cell parameters of our phase before hydrogenation were a = 

4.9148(4), c = 3.9884(6) Å, V = 83.43(1) Å3 and increased slightly after hydrogenation. On the 

diffraction pattern of the alloy after hydrogenation peak profiles were a little broad, which 

indicates some amorphization of anode material. We observed the formation of 

TbCo4.5Sb0.1Li0.4Н0.23 hydride solid solution (see Fig.). The investigated phase demonstrated 

the corrosion stability in the electrolyte solution (6 M KOH): after 50 charge-discharge cycles 

we found no reflexes of new phases on diffraction patterns; discharge capacity noticeably 

changed after the 30-th cycle. 

 

 
Fig. Selected discharge curves for Ni-MH battery with electrode on the basis of 

TbCo4.5Sb0.1Li0.4 

 

Funding for this research was provided by the Ministry of Education and Science of Ukraine 

(grant No. 0117U007192).  
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THE EFFECT OF THE ULTRAVIOLET TREATMENT DURATION  

ON THE DEGREE OF METHYLENE BLUE DEGRADATION BY ZnO 

Storchak I. S., Kykavets N. V., Gutsul K. R., Ivanenko І. M. 

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute",  
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Большое количество сточных вод содержит различные красители, потому что они 

не достаточно устраняются в очистных сооружениях, но являются токсичными и 

опасными для окружающей среды. Особенностью очистки от красителей является то, 

что они не изымаются из воды механически, также не нейтрализуются биологической 

очисткой, их невозможно удалить с помощью традиционной схемы водоподготовки с 

коагуляцией, отстаиванием, фильтрацией и обеззараживанием. Поэтому целесообразной 

является разработка и глубокое исследование новых эффективных адсорбентов и 

фотокатализаторов для надлежащего уровня удаления загрязняющих красителей с 

возможностью повторного использования воды.  

Целью представленной роботы был синтез и исследование фотокаталитических 

свойств оксида цинка. 

В представленной работе золь-гель методом синтезированы три образца 

фотокатализатора ZnO, которые отличались продолжительностью старения: 1, 3 и 7 

суток. Фотокаталитические исследования проводили с применением УФ-лампы с 

длиной волны 254 нм и мощностью 15 Вт в течение 10, 15, 20, 25 и 30 минут. Для 

исследований использовали раствор метилового синего с исходной концентрацией 

8 мг/дм3. Его концентрацию определяли фотометрическим методом и рассчитывали 

степень разложения (А, %). Результаты этого исследования представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Степень фотокаталического разложения метиленового синего 

синтезированными образцами ZnO при различной длительности ультрафиолетового 

излучения 

 

Как видно на Рис. 1, увеличение длительности ультрафиолетового излучения не 

способствует росту степени деградации исследованного красителя. Наиболее 

эффективную степень фотокаталического разложения метиленового синего удается 

достичь за 10 минут ультрафиолетовой обработки. Также на представленном графике 

видно, что каталитическая активность первых двух образцов соизмерима, а вот третий 

образец, синтезированный с наибольшим временем старения, обладает наименьшей 

активностью. Это свидетельствует о том, что увеличение времени старения 

фотокатализаторов ZnO, приготовленных описанным способом, не способствует 

увеличению их активности.  
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СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ХЕЛАТІВ 

КУПРУМУ(ІІ) З БЕНЗІМІДАЗОЛ-2-N-АРИЛКАРБОТІОАМІДАМИ 

Тітов Т. С., Гордієнко О. А., Коріненко Б. В. 

Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна 
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Раніше авторами були синтезовані координаційні сполуки деяких 3d-металів з 

гетероциклічними тіоамідами загальної формули CuL
41

2
−

 за наведеною схемою 

(методи А, Б): 

 

(1) 

Методи А і Б. HL1: піридил-2, R1 = H, R2 = 4-CH3, 4-OCH3, M = Cu2+, Ni2+;  

HL2: хіноліл-2, R1 = H, R2 = 4-CH3, 4-OCH3, M = Cu2+, Ni2+; Со2+; HL3: бензтіазоліл-2, R1 

= H, R2 = 4-CH3, 4-OCH3, M = Cu2+, Ni2+, Co2+, Zn2+; HL4: бензімідазоліл-2,  

R1 = R2 = H; R1 = H, R2 = 2-CH3, 4-CH3, 2-ОCH3, 4-ОCH3, 4-ОC2H5, 3-Br, 4-Br, 4-Cl,  

4-F; R1 = 2-Br; R2 = 4-CH3; M = Cu2+, Ni2+, Co2+, Zn2+, Mn2+. 

При цьому реакцію проводили в слабкокислому або нейтральному середовищі з 

використанням спиртових розчинів ацетатів металів (метод А) або у лужному 

середовищі з використанням спиртово-лужних розчинів хлоридів металів (метод Б), що 

забезпечувало депротонування тіоамідного ліганда та утворення метал-хелатів ML
41

2
−

. 

В цій роботі з використанням солей купруму(ІІ) (методи А, Б), свіжоосадженого 

Cu(OH)2 (метод В) та нових тіоамідів HLI–IV нами отримані хелати купруму(ІІ) І-ІV, 

досліджена їх будова, фізико-хімічні та функціональні властивості: 

 

(2) 

Методи А і Б. HLI, ІІ: бензімідазоліл-2, I: R1 = H, R2 = 2-Cl; II: R1 = 2-CH3, R
2 = 4-CH3. 

Метод В. HLIІІ, IV: бензіміазоліл-2, III: R1 = H, R2 = 3-CH3; IV: R1 = H, R2 = 3-CF3. 

Отримані сполуки досліджено методами елементного, рентгеноструктурного 

аналізу та ІЧ-спектроскопією. Досліджена в роботі кристалічна структура монокристалу 

[Cu(C16H14N3S)2]і-С3Н7ОН, отриманого повільним випаровуванням насиченого розчину 

хелату CuL
II
2  в ізопропіловому спирті, є сольватом комплексу купруму(ІІ) складу 

[Cu(C16H14N3S)2] та ізопропілового спирту в співвідношенні 1 : 1. 

Окрім суто наукових питань дослідження комплексоутворення купруму(ІІ) з 

гетероциклічними тіоамідами в органічних розчинниках, робота має і практичне 

значення. Так, синтезовані комплексні сполуки є потенційними термостабілізаторами та 

прискорювачами сірчаної вулканізації гум на основі поліізопропену, 

поліфункціональними додатками до індустріальних олив та мастил, а також біологічно 

активними речовинами.  
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Thiazolidinone derivatives possess luminescence and nonlinear-optical (NLO) 

properties and one of the ways to improve those properties, in particular, is the formation of 

corresponding coordination compounds. Previously, we have synthesized and determined the 

crystal structure of a novel copper(I) π-complex [Cu4(dapt)2Cl4]·0.38EtOH with diallyl 

derivative of pseudothiohydantoin (3-allyl-2-(allylimino)-1,3-thiazolidin-4-one) and have 

studied its photoinduced nonlinear optical properties, namely – laser stimulated second order 

susceptibility, which achieves a magnitude of 2.2 pm/V. 

In the present work, by means of alternating current-electrochemical synthesis four 

novel Cu(I) π-complexes of [Cu2(papt)2Cl2] (1), [Cu2(papt)2Br2] (2), [Cu2(eapt)2Cl2] (3), 

[Cu2(eapt)2Br2] (4) compositions (papt – 2-(phenylimino)-3-allyl-1,3-thiazolidin-4-one,  

eapt – 2-[(2-hydroxyethyl)imino]-3-allyl-1,3-thiazolidin-4-one) were obtained and studied by 

X-ray single crystal diffraction (Table 1). All compounds crystallize in the monoclinic 

centrosymmetric space group P21/n and form centrosymmetric dimeric [Cu2L2Hal2] fragments 

(Fig. 1). In this fragment both Cu atoms are connected to the bonding halogen atoms, forming 

central planar {Cu2Hal2} four-membered ring. Both papt or eapt molecules in 1-4 are 

coordinated to the metal centers through their imino N atom and double C=C bond of allyl 

group acting as bidentate chelate π,σ-ligand.  

 

 
 

Fig. 1. Centrosymmetric dimeric [Cu2L2Hal2] fragments in 1-4, Hal = Cl, Br 

 

Table 1. Selected crystal data of 1–4 

№ Composition V, Å3 C=C distance, Å 

1 [Cu2(papt)2Cl2]  1269.9(8) 1.363(3) 

2 [Cu2(papt)2Br2]  1295.52(12) 1.359(4) 

3 [Cu2(eapt)2Cl2]  1073.0(6) 1.364(7) 

4 [Cu2(eapt)2Br2]  1107.1(6) 1.374(8) 
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СИНТЕЗ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ГІДРУВАННЯ ФАЗ СИСТЕМИ Gd–Fe–Zn  

ІЗ СТЕХІОМЕТРІЄЮ 1:2 
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chorna.nata15@gmail.com 

 

Пошук енергоефективних матеріалів, які проявляють енергоакумулюючі та 

енергоощадні властивості, є одним з пріоритетних завдань науковців, які працюють у 

галузі хімічного матеріалознавства. Під час систематичного вивчення взаємодії 

компонентів у системі Gd–Fe–Zn та кристалічної структури виявлених сполук 

встановили утворення твердих розчинів заміщення на основі бінарних інтерметалідів 

GdZn2 (стр. тип KHg2, пр. група Imma) GdFe2 (стр. тип MgCu2, пр. група Fd-3m) невеликої 

протяжності.  

Для дослідження електрохімічних властивостей методом електродугового 

сплавляння з подальшим гомогенізаціним відпалом при 500 оС синтезували сплави складу 

Gd33,3Zn66,7, Gd33,3Zn64,7Fe2, Gd33,3Fe66,7, Gd33,3Fe64,7Zn2. Контроль складу зразків проводили 

методами рентгенівської дифракції (порошковий дифрактометр ДРОН-2.0М) та 

рентгенфлуориcцентного аналізу (EvaX Pro). Рентгенофазовий аналіз підтвердив 

кристалізацію домінуючих фаз з ромбічною структурою типу KHg2 та кубічною структурою 

типу фази Лавеса MgCu2. Електрохімічне гідрування проводили у двоелетродному 

прототипі хімічного джерела енергії “Swagelok cell” з використанням гальваностату MTech 

G410-2. Досліджені сплави при розряджанні виконували роль анода; катодом служила 

суміш нікель(ІІ) гідроксиду та графіту. Як електроліт використали 6 М розчин КОН. Реакції, 

які відбуваються на електродах, можна зобразити так: 

GdΜ2 + xH2O
 + еx  

⎯⎯⎯ ⎯

⎯⎯⎯ →⎯
розряд

заряд  GdΜ2Hx + xOH-, 

Ni(OH)2 + xOH- 
⎯⎯⎯ ⎯

⎯⎯⎯ →⎯
розряд

заряд NiO(OH) + еx  + xH2O. 

За умовами експерименту (заряджання впродовж 5 год при густині струму 

1,0 мА/см2) при розряджанні отримали гідриди включення складу: GdZn2H0,012, 

GdZn1,94Fe0,04Н0,016, GdFe2H0,023 та GdFe1,94Zn0,06H0,027 (див. рис.). Параметри елементарної 

комірки досліджених фаз дещо збільшуються внаслідок включення атомів Гідрогену у 

структуру фаз. Фази зі структурою MgCu2 проявляють кращі гідрогенсорбційні 

властивості завдяки існуванню тетраедричних пустот, утворених атомами Fe чи 

статистичної суміші (Fe,Zn). 

 

 
Рис. Вибрані розрядні криві (10-ий цикл) для прототипу ХДЕ 

на основі досліджених сплавів  
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1,3-Diallylurea (dau) has already been studied as a ligand for π-complexation of silver 

and has demonstrated its ability to be a linker in coordination polymers. Nevertheless, its 

behavior in presence of compounds that can catenate on their own such as copper(I) halides has 

never been studied prior. 1,3-Diallylparabanate (dapa) is structurally similar to 1,3-diallylurea. 

This compound has been researched in context of preparation of useful polymer materials, 

nevertheless, its usage as a ligand for copper(I) π-coordination is novel.  
By means of alternating current electrochemical synthesis with wire copper electrodes 

in methanolic solutions of corresponding ligands and copper(II) halide salts the two novel 

copper(I) π-complexes [Cu2(dau)Cl1.58Br0.42] (I) and [Cu2(dapa)Cl1.74Br0.26] (II) were 

prepared in well-shaped crystalline form and studied with X-ray diffraction (Table). 
 

Table. Selected crystal data of I and II 

№ Composition Space Cu(I) halide fragments Coordination 

  group  types 

I [Cu2(dau)Cl1.58Br0.42] P212121 Single-stranded chains σ, π & π 

II [Cu2(dapa)Cl1.74Br0.26] I2/a Single- and double-stranded chains π  

In the crystal of the complex I copper halide 1D-polymer chains stretch along [010] 

direction and adopt alternately two different orientations. The chains are linked by the bridging 

molecules of dau into 3D-polymer. Each dau molecule binds two copper atoms located in the 

neighboring chains: Cu1 acquires trigonal pyramidal coordination surrounding and is bonded 

via π- and σ-functions of ligand, whereas Cu2 is solely π-coordinated and has planar trigonal 

coordination environment (Fig. 1).  
Within structure of compound II two different types of infinite copper(I) halide polymer 

chains ordered in a parallel manner are cross-linked by the dapa molecules into 2D-sheets 

where for every double-stranded chain (Cu1&Hal1) two single-stranded chains (Cu2&Hal2) 

are present (Fig. 2). The sheets are stacked on each other with protrusions of the sheet entering 

the depressions of the adjacent sheets and vice versa. Cu2 and Hal2 atoms in the adjacent sheets 

provide electrostatic attraction that holds the sheets together. In the structure of the compound 

II dapa is exclusively π-coordinated on both of the molecule’s allyl groups. Atom Cu1 forms 

trigonal pyramidal coordination environment, whilst Cu2 atom is located in the planar trigonal 

surrounding.  
Compounds I and II demonstrate the joint action of copper(I) halide catenation and 

cross-linkage by organic molecules resulting into formation of polymers of higher dimension 
than copper(I) halide chains on their own. 

 

  
Fig. 1. Fragment of crystal structure I Fig. 2. Fragment of crystal structure II 
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Природні поліфеноли – важливий клас органічних сполук, що має широке 

застосування в хімії, біохімії і медицині. Актуальною задачею є розробка шляхів 

модифікації природних поліфенолів з метою отримання сполук з новими цінними 

властивостями. В рамках вирішення цієї задачі нами було запропоновано спосіб 

модифікації природних полігідроксибензойних кислот (рис. 1). 

Суть методу полягає в отриманні ацетильованого ангідриду – реакційноздатного 

проміжного продукту, який далі реагує в присутності каталізатора з нуклеофілом 

(аміном, фенолом). 

Наважку в 154 мг (1 ммоль) 3,5-дигіроксибензойної кислоти кип’ятили на протязі 

30 хвилин з 10 мл ацетилхлориду в колбі на 50 мл обладнаній зворотним холодильником. 

Надлишок ацетилхлориду та оцтову кислоту відганяли при зменшеному тиску. 

Отриманий білий твердий залишок є сумішшю 3,5-діацетоксибензойної кислоти та її 

ангідриду. Далі в колбу додавали 77 мг (0,5 ммоль) 2-аміно-4-метилтіазолу або 80 мг 

(0,5 ммоль) 4-гідрокси-2-метилхіноліну, 5 мг 4-диметиламінопіридин-1-оксиду та 5 мл 

дихлорметану. Через 24 години розчинник відганяли, а отриманий кристалічний осад 

розчиняли в 2 н хлоридній кислоті та витримували 5 годин до повного гідролізу ацетату. 

Отриманий 3,5-дигідрокси-N-(4-метилтіазол-2-іл)бензамід та 2-метилхінолін-4-іл-3,5-

дигідроксибензоат виділяли за допомогою хроматографії з використанням колонки 

Zorbax Eclipse Plus C18 250x4,6 5мкм та суміші вода-метанол (v:v=50:50) як елюенту. 

Загальний вихід склав 30 % та 35 %, відповідно. Структура синтезованих сполук 

підтверджена методами ІЧ та ПМР спектроскопії. 

 

 
Рис. 1. Схема модифікації 3,5-діоксибензойної кислоти 

 

Таким чином, запропонований метод може бути використаний для отримання 

естерів і амідів полігідроксибензойних кислот, таких як протокатехова кислота, 

резорцилові кислоти, галлові, та інші. 
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Дивінілсульфіди відомі як перспективні мономери для отримання 

високомолекулярних сполук, а також активні інтермедіати в синтезах халькогеновмісних 

гетероциклів. 

Синтезовані нами ди(1,1-дигідрополіфторалкіл)сульфіди (1а-с) перетворюються 

в дивінілсульфіди (3а-с) шляхом дегідрофторування, з використанням таких сильних 

основ як алкілімінотрис(діалкіламіно) фосфорани. Окисненням ди(1,1-

поліфторалкіл)сульфідів (1а-с) пероксидом водню, були отримані ди(1,1-

поліфторалкіл)сульфони (2а-с). Дегідрофторування останніх, за допомогою 

триетиламіну, привело до відповідних ди(2-фтор-2-поліфторалкіл-вініл)сульфонів 

(4 а-с). 

 

 
 

Однією з властивостей похідних дивінілсульфонів (4а-с), є утворення нових 

поліфторалкіл 4,4-діоксо-1,4-оксатіїнів (5а-с) при короткочасному нагріванні з водою. Ці 

ж сполуки утворюються при дегідрофторуванні сульфонів триетиламіном в присутності 

води. 

 
Похідні 1,4-оксатіїн-4,4-діоксидів (5) відносяться до маловиченого класу 

сірковмісних гетероциклічних сполук, що мають біологічну активність. Всі отримані 

сполуки охаратеризовані за допомогою методів ЯМР1Н, ЯМР19F, LCMS, GCMS, а будову 

оксатіїну (5а) підтверджено даними РСА. 
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Відомо, що оксиантрахінонові барвники є похідними антрахінону і мають у 

положенні 1,2 оксигрупи (алізарин). Якщо ж в молекулі антрахінону оксигрупи 

знаходяться в інших положеннях, то такі сполуки, як правило, не мають властивостей 

барвників, а їх використання можливе лише в якості проміжних сполук.  

Таким чином розробка та дослідження нових методів синтезу барвників 

антрахінонового ряду, зокрема діоксиантрахінонових барвників, з антрахінону є 

актуальною задачею. 

Дослідження синтезу діоксиантрахінонових барвників проводили 

використовуючи в якості вихідної сировини антрахінон, котрий попередньо було 

отримано з коксової смоли. Якість отриманих барвників досліджували за фарбуванням 

поліефірної тканини у фарбувальній ванні. Аналіз висушеного зразку пофарбованої 

тканини проводили за допомогою спектрофотометра «Радуга – 2» з наступним 

визначенням їх колірної та віддінкової відмінності. 

З’ясовано, що синтез алізарину червоного та пурпурину можна здійснити при 

використанні антрахінону як початкової сполуки за рахунок реакції хлорування з 

наступним лужним сплавленням одержаного β-хлорантрахінону у присутності селітри. 

Як показали дослідження, при окисненні алізарину перекисом мангану у 

присутності сульфатної кислоти, утворений пурпурин має виражений червоний колір. 

На основі отриманих експериментальних даних складено наступні схеми хімічних 

перетворень: 
O

O
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O
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та запропонована принципова технологічна схема синтезу алізарину червоного і 

пурпурину, яка у свою чергу може бути також використана і для синтезу інших похідних 

антрахінонових барвників. 
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Известно, что азотсодержащие гетероциклические соединения, в частности, 

производные пиридина, хинолина и их четвертичные соли, обладают широким спектром 

противокоррозионной и биологической активности.  

В данной работе исследованы антибактериальные свойства некоторых 

производных нового класса тетразарядных гетероароматических соединений, 

синтезированных метилированием соответствующих 2-замещенных бензимидазолов 

метил- и этилсульфатом (образуются соответственно соли (I) и (II) с выходом 87 %) при 

стандартной температуре в среде органических растворителей, с дальнейшей 

перекристаллизацией из спирта.  

Антимикробное действие солей замещенных 2-(хинолил-4')бензимидазола 

изучалось в отношении пяти музейных штаммов грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов методом серийных разведений по общей методике 

определения чувствительности микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам.  

Анализ результатов испытаний свидетельствуют о том, что синтезируемая 

четвертичная соль (I) проявляет бактериостатическое действие на пяти бактериальных 

культурах (Staphylococcus aureus 209, Escherichia coli M-17, Bacillus anthracoides, 

Salmonella typhimurium 353, Pseudomonas aeruginosa) и бактерицидное действие на трех 

культурах (Staphylococcus aureus 209, Escherichia coli M-17, Salmonella typhimurium 353). 

В то же время соединение (II) оказалось малоэффективным в качестве 

антибактериального препарата, так как обладает выраженным бактериостатическим 

действием лишь по отношению к культуре Staphylococcus aureus 209. 

Исследования по определению токсичности синтезированных соединений 

проводили по общеизвестной методике, основанной на определении смертности тест-

объектов при воздействии токсических веществ.  

При проведении острых опытов (продолжительность 4 суток) величина LC50 

составляла соответственно: 

- Daphnіa magna Straus - 68,5 мг/л; 

- инфузории тетрахимены пириформис - 185,6 мг/л; 

- аквариумных рыбок гуппи - 283 мг/л.  

При проведении хронических опытов (продолжительность 30 суток) безвредная 

концентрация для Daphnіa magna Straus составила 8,49 мг/л. 

Анализ результатов исследований для различных гидробионтов (Daphnіa magna 

Straus, инфузория тетрахимены пириформис, аквариумные рыбки гуппи) показал 

нетоксичность вводимых в среду солей. 

Полученные результаты проведенных исследований по определению 

бактериостатического и бактерицидного действия, общей токсичности являются 

перспективными и открывают пути для комплексного использования солей замещенных 

2-(хинолил-4')бензимидазола в практике. 
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Реакція карбонових кислот з епіхлоргідрином (ЕХГ) лежить в основі синтезу 

гліцидилкарбонових ефірів (1), які є перспективними мономерами для отримання 

полімерних композицій з різноманітними властивостями та широким спектром 

використання.  

 

(1) 

Реакція каталітичного ацидолізу ЕХГ, крім практичного значення, 

використовується як модельна реакція для вивчення механізму нуклеофільного 

розкриття оксиранового циклу карбоновими кислотами. 

Особливості перебігу реакції (1) є предметом багатьох наукових досліджень і досі 

залишається неоднозначною ціла низка питань щодо впливу структурно-температурних 

чинників на перебіг процесу. Зокрема, значний вплив на швидкість ацидолізу ЕХГ 

чинить природа кислотного реагента. Встановлено, що при варіюванні замісника R біля 

карбоксильної групи у реакції (1) залежність логарифму константи швидкості від 

індукційної константи Тафта має прямолінійний характер у випадку електронодонорних 

замісників і нелінійну – у випадку електроноакцепторних. Виявлено зменшення 

швидкості реакції із збільшенням кислотних властивостей RCOOH. Тому дослідження 

впливу властивостей кислотного реагента на кінетичні параметри реакції (1) є 

актуальною задачею. 

Метою даної роботи є вивчення кінетики реакції епіхлоргідрину з пропановою та 

бутановою кислотами в присутності каталізатору – тетрабутиламоній йодиду. 

Дослідження проводили в надлишку ЕХГ, що є одночасно і субстратом, і розчинником. 

Об’єктами дослідження є пропанова і бутанова кислоти, ЕХГ, тетрабутиламоній 

йодид (н-C4H9)4NI. Дослідження проводилось для концентрацій кислот 0,2, каталізатора 

0,00125; 0,00375; 0,00250; 0,00500 моль/л при температурах 40, 60 і 80 °С. Контроль за 

перебігом реакції здійснювався методом кислотно-основного pH-потенціометричного 

титрування. 

За результатами проведеного дослідження визначено, що (н-C4H9)4NI є 

ефективним каталізатором реакції (1), встановлено нульовий порядок за кислотним 

реагентом і перший – за каталізатором. Розраховано спостережувані та каталітичні 

константи швидкості. Виходячи з експериментальних даних щодо впливу температури, 

розраховано активаційні параметри реакції, які відповідають процесам, що 

здійснюються за SN2 механізмом. Отримано кореляційні рівняння для прогнозування 

реакційної здатності аліфатичних карбонових кислот у реакції (1) при каталізі йодидом 

тетрабутиламонію. 
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Сульфонаміди, включаючи їх циклічні похідні сультами, є важливими 

представниками біологічно активних речовин, які використовують як лікарські засоби. 

Також деякі сультами знайшли застосування як каталізатори та реагенти. Тому 

отримання та розробка нових підходів до синтезу циклічних сульфонамідів є актуальним 

та перспективним напрямом досліджень. 

У ході роботи було розроблено новий метод отримання семичленних сультамів 4: 

N-алкілювання пірольного кільця реагентом 2 на першій стадії та наступна циклізація 

сполук 3 в апротонних розчинниках під дією основи. Даний метод дозволив отримати 

багатофункціональні сультами лише в дві стадії з хорошими виходами. 

 

 
 

Піроло[1,2-d][1,2,4]тіадіазипін-3,3-діоксиди 4 мають декілька функціональних 

груп, в тому числі β-кетосульфонамідний фрагмент. Тому було досліджено взаємодію 

тіадіазепінів 4а з електрофільними та нуклеофільними реагентами. Реакції протікають з 

хорошими виходами, що демонструє можливість здійснення легкого модифікування 

даного класу речовин. 

 

  
 

Таким чином, розроблено метод синтезу нової гетероциклічної системи 

піроло[1,2-d][1,2,4]тіадіазипін-3,3-діоксиду та показано основні напрями подальшої 

функціоналізації. 
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Формазани являються перспективним класом сполук для розробки ефективних 

базових структур для створення ефективних противірусних препаратів. На даний час є 

суттєва проблема лікування людини після хірургічних втручань або після опікових 

травм. Перепоною цього є деякі бактерії, які заважають загоюванню поранених місць та 

не дають можливості скорішого одужання людини. 

Як показали наші попередні дослідження деякі формазани є перспективними для 

боротьби з наступними культурами: P.aeruginosa, E.coli, S.aureus, B.subtilis, C.albicans. 

Але, структура формазану включає в себе три фрагменти – альдегідну частину, 

арилгідразинну частину та діазоскладову. Електронна природа замісників в будь якій 

частині молекули може суттєво вплинути на біологічну активність формазану.  

Метою даної роботи є синтез та дослідження нових похідних гідразонів з різними 

за своєю електронною природою замісниками в альдегідній частині молекули і 

формазанів на їх основі, дослідження можливої біологічної активності синтезованих 

сполук. 

Синтез формазанів відбувався за наступною принциповою схемою:  
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В якості вихідних альдегідів при отриманні гідразонів були використані їх похідні 

з замісниками різної електронної природи (гідрокси, метокси, нітро, хлор, деякі 

гетерильні похідні). Також враховувалось їх місце знаходження в фенільному кільці та 

кількість замісників. 

В даній роботі зроблений акцент на синтезі нових похідних формазанів. В основу 

синтезу цих сполук була положена відома методика отримання формазанів, яка дещо 

була змінена з урахуванням вихідних продуктів. Будова отриманих сполук підтверджена 

даними елементного аналізу та результатами УФ-спектроскопії. Чистота отриманих 

гідразонів визначалась за результатами рідинної хроматографії.  

За допомогою програми PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) 

розрахована ймовірна біологічна активність гідразонів і формазанів. 

Як показали попередні дослідження, формазани виявили непогану противірусну 

активність. Найбільш ефективними синтезовані формазани виявились для культур E.coli, 

S.aureus. 

Подальше вивчення впливу замісників як в арилгідразинній частині молекули, так 

і в її діазоскладовій, дозволить створити нові ефективні біологічно активні речовини. 
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Ароматичний тіазольний фрагмент є важливою частиною різних біологічно 

активних речовин, таких як, наприклад, тіамін (вітамін B1), епотілон, пеніциліни, 

тіабендазол, норсульфазол, сульфазол промізол та ін. Крім використання похідних 

тіазолу як лікарських засобів вони себе зарекомендували, як ефективні фунгіциди, а деякі 

похідні, зокрема похідні бензотіазол, є барвниками і застосовуються в якості 

фотосенсибілізаторів.  

Перспективними для дослідження є похідні 2-амінотіазолів. В рамках даної 

роботи нами реалізовано синтез нових похідних 2-амінометилтіазолу. Отримані сполуки 

можуть бути використані як перспективні білдінг-блоки в органічному синтезі, а також 

є цікавими як модельні сполуки у вивченні та прогнозуванні можливих видів біологічної 

активності. 

Цільові сполуки було отримано з тіамідів та хлорацетону за реакцією Ганча. Після 

формілювання в п’яте положення тіазолу та відновлення альдегіду до відповідного 

спирту будо отримано нові похідні метилтіазолу так як галогенопохідні та аміни. 

Приклади типових отриманих сполук наведені на рисунку нижче. 

 

 
 

Розроблено методики синтезів для нових похідних 2-амінометилтіазолу та 

оптимізовано відомі протоколи синтезу вихідних сполук. Контроль чистоти отриманих 

сполук здійснювався за допомогою TLC та спектральними методами. Структуру 

отриманих речовин підтверджено за допомогою спектральних методів, таких як 1Н та 13С 

ЯМР спектроскопії та мас-спектрометрії. 
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Як відомо, N-похідні піперидину (І) знаходять прикладне застосування в якості 

напівпродуктів синтезу фармацевтичних та агрохімічних препаратів, розчинників, у 

виробництві емульгаторів, миючих засобів. 

Синтез сполук (Іа) здійснюють досить поширеним методом «зеленої» хімії, а саме 

каталітичним амінуванням кисеньвмісних реагентів (ІІІа) піперидином (ІІ): 

N H NROH 
kat.

+ R  +  H2O                                            (1)

III a-bII
I a-b

 R = Alk (C1-C8) (a); -CH2CH2OC2H5 (b)  

Дане дослідження присвячене вивченню ефективності дії нікельалюмокальцієвих 

каталізаторів НКМ 4А (К-1) та НКМ-7 (К-2) в реакції (1) на прикладі проведення 

парофазного синтезу N-(2-етоксіетил)-піперидину (Іb) взаємодією ІІ з ІІІb. Ці 

каталізатори, компоненти в яких знаходяться в оксидній або сольовій формі, відповідно, 

мають склад, % мас: NiO 25,0÷38,0, СаО 6,0÷12,0, Аl2О3 не менше 47,0 і 

використовуються підприємствами нафтопереробки, нафтохімії та хімічної 

промисловості за іншим призначенням - для гідрування СО (процес метанування). 

Випробування проводились на лабораторній установці з проточним реактором при 

атмосферному тиску та температурі 200-230 °C на каталізаторах, попередньо 

проактивованих звичайним способом. Результати дослідів наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Показники ефективності деяких каталізаторів серії НКМ 

Каталі-

затор 

Умови синтезу 

Конверсія 

ІІІb, % 

Амін Іb 

Tкат., 

°C 

Навантаження 

вихідної 

суміші, год-1 

Молярне 

співвідношення 

ІІІb : ІІ : H2 

Вихід, 

% 

Селектив-

ність, % 

K-1 200 
0,4 1 : 1 : 8 

93,9 82,4 87,8 

K-2 230 84,4 77,2 91,5 

 

Зразок К-1 має високу дисперсність (6 нм) активної складової (фаза Ni), що 

забезпечує підвищену ефективність в амінуванні ІІІb. Слід зазначити, що активна фаза 

знаходиться як у вільному, так і у зв'язаному станах. Тому частина активного компоненту 

відновлюється відразу, а друга - поступово, в ході експлуатації або при послідовному 

підйомі температури, що сприяє зростанню тривалості пробігу. 

Технологія приготування зразка К-2 дозволяє отримувати дисперсність нікелю на 

нанорівні (4-5 нм). При цьому питома поверхня нікелю досягає 30-40 м2/г. Температура 

відновлення каталізатора знижена більш, ніж на 100 °C у порівнянні з іншими 

каталізаторами серії НКМ, що сприяє формуванню активної складової в більш 

дисперсному стані. 

Перевагами даних каталізаторів є також висока механічна міцність, велика 

термостабільність та стійкість до завуглецювання. Використання їх за новим 

призначенням - в парофазному синтезі N-(2-етоксіетил)-піперидину (Іb) - дозволяє 

розширити асортимент каталізаторів для амінування 2-етоксіетанолу, які мають 

підвищену селективність за цільовим аміном. Отримано патент на корисну модель на 

спосіб отримання продукту Іb. 
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На теперішній час існує велика кількість протигрибкових засобів, але слід 

зауважити, що досить часто постає проблема рецидивів при лікуванні дерматомікозів. 

Виходячи з цього важливою проблемою нині є пошук нових препаратів цієї групи, тому 

ціленаправлений синтез молекул з вираженою протигрибковою дією є важливою 

задачею. 

З метою синтезу нових речовин з протигрибковою дією, нами була побудована 

фокусована бібліотеки сполук з зазначеною біологічною активністю, для цього 

використано стратегію поєднання в одній молекулі фрагментів бензофуро[3,2-d]піримі-

дину з імідазольним залишком. 

Головним критерієм для подальшого синтезу та вивчення біологічної активності 

був інтегральний показник «drug-likeness», який виражає загальний фармакологічний 

потенціал сполуки, виходячи з цього синтезовано найбільш перспективні сполуки. 

Проведено ряд перетворень для синтезу 3-[2-(1H-імідазол-2-іл)-алкіл]-2-тіоксо-2,3-

дигідро[1]бензофуро[3,2-d]піримідин-4(1Н)-онів 3{1-10} (схема 1). Конденсацію 

етилового естеру 3-ізотіоціанато-1-бензофуран-2-карбонової кислоти 2 з 2-(α,β,-

аміноалкіл)імідазолами 1{1-10} проводили при кип’ятінні у пропанолі-2 в присутності 

еквівалентної кількості 50 % розчину КОН. Утворення продуктів реакції контролювали 

методом ТШХ.  

Схема 1 

 
 

Структуру одержаних 3-[2-(1H-імідазол-2-іл)-алкіл]-2-тіоксо-2,3-

дигідро[1]бензофуро[3,2-d]піримідин-4(1Н)-онів 3{1-10} підтверджено даними 1Н ЯМР-

спектроскопії. В 1Н ЯМР-спектрах сполук 3{1-10} наявні сигнали протонів бензо-

фуранового кільця у вигляді двох дублетних сигналів протонів в діапазонах 

δ 7.68 – 7.80 м.ч. (Н-6) та δ 7.99 – 8.16 м.ч. (Н-9) та двох триплетних сигналів протонів в 

діапазонах δ 7.58 – 7.74 м.ч. (Н-7) та δ 7.38 – 7.50 м.ч. (Н-8). Сигнали протонів СH-груп 

імідазолу знаходяться у вигляді синглетів при δ 7.10−7.28 м.ч. та 6.80–6.94 м.ч. Сигнал 

протону NH піримідинового циклу проявляється у вигляді уширеного синглету при 

δ 13.76 – 13.88 м.ч. Сигнал протону NH імідазолідного циклу реєструється у вигляді 

уширеного синглету при δ 13.78 – 14.16 м.ч.  

Синтезовано низку нових похідних імідазолу, перспективних речовин з 

протигрибковою активністю.   
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ГИДРОЛИЗА  

6-МЕТИЛУРАЦИЛ-5-СУЛЬФОХЛОРИДА 

Масуд Абдо-Аллах (асп.), Шипидченко М. В., Исак А. Д. 

Институт химических технологий Восточноукраинского национального 

университета им. Владимира Даля (Рубежное) 

isak_ad@ukr.net 

 

В литературе представлен обширный материал по применению сульфохлоридов 

в качестве ацилирующих и алкилирующих агентов для получения красителей, 

сополимеров и пластификаторов для пластмасс, присадок к маслам, поверхностно-

активных веществ, моющих средств и детергентов, инсектофунгицидов и акарицидов, 

других биологически активных веществ. Не смотря на то, что применение 

сульфохлоридов было известно давно, теоретические вопросы, связанные с изучением 

влияния их строения на реакционную способность, находятся в стадии развития. 

По сольволизу 6-метилурацил-5-сульфохлорида (МУСХ) в воде, спирте и в 

водных органических растворителях получены данные, которые позволяют 

рассматривать реакцию нуклеофильного замещения у тетракоординационной шести 

ковалентной серы подобно аналогичным реакциям у алифатического атома углерода 

(гибридизация типа sр3) в свете двух основных механизмов SN1 и SN2 (по Ингольду). 

Исследован предполагаемый механизм сольволиза 6-метилурацил-5-

сульфохлорида (МУСХ). Реакция протекает по бимолекулярному механизму и 

представляет собой SN2-механизм.  
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Исследована константа скорости реакции гидролиза МУСХ в водной среде при 

различных температурах (К). При этом показано, что при повышении температуры 

реакции на 10 оС константа скорости реакции сольволиза МУСХ возрастает 

приблизительно в 2‒4 раза (правило Вант-Гоффа). 

Полученные экспериментальные данные приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Значение константы скорости (k·103 с-1) гидролиза 6-метилурацил-

5-сульфохлорида в водной среде 

T (K) 283,15 288,15 298,15 308,15 318,15 

k·103 c-1 1,689 2,788 6,012 11,960 26,075 
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ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ МЕТИЛЕНОВОГО СПЕЙСЕРУ НОВИХ  

10-((1,3,4 ОКСАДІАЗОЛ-2-ІЛ)МЕТИЛ)АКРИДИН-9(10Н)-ОНІВ 

Карпенко Ю. В., Омельянчик Л. О., Панасенко Т. В., Гербут А. 

Запорізький національний університет, вул. Жуковського, 66, Запоріжжя 

karpenko.y.v@gmail.com 

 

Аналіз даних літератури свідчить, що похідні N-заміщених акридин 9(10H)-ону та 

2,5-дизаміщених-1,3,4-оксадіазолів проявляють антибактеріальну, фунгіцидну, 

протизапальну, гіпоглікемічну, протималярійну, протитуберкульозну активності. 

Об'єднання в одній молекулі двох фармакофорних фрагментів ‒ акридонового і 

азольного гетероциклів, пов'язаних метиленовим містком, може привести до отримання 

сполук, які проявляють широкий спектр біологічної активності та зменшує гостру 

токсичність й мінімальні побічні дії. 

Сполуки, що мають метиленовий спейсер, розташований між двома сильними 

електроноакцепторними групами, іноді називають активними метиленовими сполуками. 

Обробка їх сильними основами може привести до утворення енолятів або карбаніонів, 

які часто використовуються в органічному синтезі (конденсація Кневенагеля і синтез 

естеру малонової кислоти). 

Сполука 

Метиленовий мостик 

Хімічний зсув, 

δH, м.ч. 

Хімічний зсув, 

δС, м.ч. 

1 5.09 c 61.7 с 

2 5.9 с 48.8 с 

3 6.00 c 58.8 с 

4 6.00 с 51.2 с 

5 6.01 уш. с 41.1 с 

 

 

Згідно наведеної таблиці, можна прослідкувати тенденцію, з появою 

1,3,4-оксадіазольного кільця синглети метиленового спейсера зміщуються в область 

більш слабкого поля, що свідчить про акцепторний вплив відповідного гетероциклу. При 

аналізі 13С ЯМР-спектрів індукційний ефект по відношенню до метиленового спейсеру 

виявляється в сполуці 3 за рахунок впливу карбоксильної групи та зміщує його найбільш 

слабке поле. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕГРУПУВАННЯ СПІРОПОХІДНИХ БЕНЗОТІЄНО[3,2-

d]ПІРИМІДИНІВ В УМОВАХ РЕАКЦІЇ ВІЛЬСМАЙЄРА-ХААКА  

Ковтун А. В.1, Токарєва С. В.1, Варениченко С. А.1, Фарат О. К.2, Марков В. І.1 
1ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

2Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова  

kovtunchem@gmail.com  

 

У попередніх роботах кафедри ТОРФП ДВНЗ УДХТУ було показано, що 

заміщені спіропіримідини під дією реагенту Вільсмайєра-Хаака перегруповуються у 

похідні акридину1,2, хіноліну і бензотіазину3. Також було встановлено, що заміщені 1,3-

бензоксазини під дією даного реагенту трансформуються у похідні формілксантену, а 

похідні 3,1-бензоксазину – у похідні акридину4.  
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Актуальність даного напрямку дослідження зацікавила нас вивчити поведінку 

спіропохідних бензотієно[3,2-d]піримідинів в умовах реакції Вільсмайєра-Хаака. У 

доповіді наводяться необхідні умови для перебігу перегрупувань, а також пояснюється 

напрямок реакцій. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ КАТАЛІЗАТОРУ В РЕАКЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

«КАРБОНОВА КИСЛОТА – ТЕТРААЛКІЛАМОНІЄВА СІЛЬ – 

ЕПІХЛОРГІДРИН – ТЕТРАГІДРОФУРАН» 

Корж О. Б., Міщенко А. О., Ютілова К. С., Швед О. М. 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

korzh.o@donnu.edu.ua  

 

Каталітична реакція оксиранів з карбоновими кислотами (1) лежить в основі 

добування епоксидних смол, полімерних і композитних матеріалів, що знаходять широке 

застосування у виробництві лакофарбових компаундів, клейових композицій, 

використовуються у медицині, електроніці при виробництві друкованих плат. Одними з 

найбільш ефективних каталізаторів реакції (1) є четвертинні амонієві солі R4NX, де R – 

алкільні радикали, X – галогенід-аніон.  

 

(1) 

 

Стан галогенідів тетраалкіламонію у реакції (1) є неоднозначним і відрізняється 

для різних реакційних систем. Так, для реакції фенілоксиранів з бензойною кислотою в 

присутності галогенідів тетраетиламонію спостерігається зменшення, а потім 

збільшення концентрації йодид-аніону, тоді як концентрація хлорид-аніону в ході реакції 

знижується до нуля. У випадку реакції (1) встановлення поведінки каталізатора методом 

аргентометричного титрування ускладнюється наявністю галогену (Cl) у складі самого 

оксирану – епіхлоргідрину (ЕХГ). Тому визначення поведінки R4NX у системі (1) 

потребує залучення альтернативних методів встановлення їх концентрації. Таким 

методом може бути спектрофотометричне дослідження, однак існуюча методика 

визначення тетраалкіламонієвих солей придатна тільки для водних розчинів солей. 

Метою роботи є розробка методики встановлення концентрації розчину 

тетраетиламоній йодиду (Et4NI) та тетра-н-бутиламоній йодиду (н-Bu4NI) в бінарному 

розчиннику епіхлоргідрин : тетрагідрофуран (1:1 об.) спектрофотометричним методом. 

Запропонований метод базується на здатності R4NX утворювати з 

бромтимоловим синім (БТС) у кислому середовищі забарвлені комплексні сполуки. 

Об'єктами дослідження обрано оцтову кислоту, ЕХГ, тетрагідрофуран (ТГФ), Et4NI, 

н-Bu4NI. Дослідження проводилось при температурах 20 та 60 ºС у бінарному 

розчиннику, що складається з ЕХГ та ТГФ у рівному співвідношенні об’ємів. 

Концентрації Et4NI та н-Bu4NI варіювали у діапазоні 0,00125 ÷ 0,00500 моль/л. 

Встановлено, що в електронному спектрі досліджуваних розчинів спостерігається 

смуга поглинання в області, що відповідає жовтому забарвленню комплексів солей з 

БТС. Інтенсивність смуги поглинання збільшується зі зменшенням концентрації 

градуювальних розчинів. На основі експериментальних даних побудовано градуювальні 

графіки залежностей у координатах рівняння Ламберта – Бугера – Бера: ln 1/T = f(C). 

Отримані графічні залежності показують високу кореляцію між концентрацією та 

пропусканням світлового випромінювання для розчинів тетраетиламоній йодиду та 

тетрабутиламоній йодиду. За допомогою одержаних градуювальних графіків здійснено 

моніторинг концентрації каталізаторів Et4NI та Bu4NI у реакційній системі «оцтова 

кислота – R4NX – ЕХГ – ТГФ», що надає змогу використовувати дану методику для 

контролю поведінки тетраалкіламоній галогенідів у реакції (1). 
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СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ АНГІДРИДУ 

БІЦИКЛО[2.2.1]ГЕПТ-5-ЕН-ЕНДО,ЕНДО-2,3-ДИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ 

З СУЛЬФОЛАНОВИМ ФРАГМЕНТОМ 

Крищик О. В., Волошина М. С. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро, Україна 

oxanakp15@gmail.com 

 

Відомо, що іміди та амідокислоти на основі ангідриду біцикло[2.2.1]гепт-5-ен-

ендо,ендо-2,3-дикарбонової кислоти володіють антидепресантною, психотропною, 

нейротропною активністю, використовуються як протиаритмічні, седативні, 

жарознижуючі, протизапальні засоби. Амідокислоти на основі ангідриду 

біцикло[2.2.1]гепт-5-ен-ендо,ендо-2,3-дикарбонової кислоти використовуються також 

як репеленти, рістрегулятори та гербіциди. 

Метою цього дослідження є розробка методів синтезу сульфоланвміщуючих 

сполук, які включають також норборненовий фрагмент. У групу сполук, яка 

досліджувалася включені сполуки, які містять декілька фармакофорних фрагментів, 

зокрема амінокислоти 2, 3 – продукти взаємодії ендикового ангідриду 1 з 3-аміно та 3-

метиламіносульфолан-1,1-діокси, імід 4 та його епоксидне похідне 5 та гідразиди 6,7. 

Імід 4 отримано кип’ятінням аміду 2 у крижаній оцтовій кислоті та далі перетворено в 

епоксид 5 окисненням надмурашиною кислотою в умовах реакції Прилєжаєва.  
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Структура синтезованих сполук підтверджена даними ІЧ, ЯМР1Н, С13 

спектроскопії. В ІЧ спектрах амідокислот амідна група проявляється у вигляді смуг «амід 

І та амід ІІІ» в областях 1640-1622 та 1288 см-1, які відносяться до валентних коливань 

карбонильної групи та зв’язку С–N відповідно. 

Спектри ЯМР1 амідокислот 2,3 містять сигнали олефінових протонів в області 

5,90-6,29 м.д., передмісткових протонів в області 2,84-2,97 м.д. 

Дослідження фармакологічної активності сполук 2-5,7 виявило, що найбільш 

перспективним нейротропним агентом є сполука 2. Метильна група у сполуці 3 

приводить до послаблення анальгетичної та антиконвульсивної активності у порівнянні 

зі сполукою 2. Сполуки 2-5 виявили також антигіпоксичну активність. 

Таким чином, аналіз співвідношення структурних особливостей та 

фармакологічної активності похідних ендикового ангідриду є важлививим для 

оптимізації шляхів пошуку ефективних та практично корисних сполук. 
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ОДЕРЖАННЯ ГІДРОПЕРОКСИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ ШЛЯХОМ 

ОКИСНЕННЯ ЦИКЛІЧНИХ КЕТОНІВ 

Кузнецова К. І., Флейчук Р. І., Гевусь О. І. 

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна 

rina.sky90@gmail.com  

 

Впродовж останніх років інтенсивно продовжуються дослідження в області 

одержання похідних гідроксикарбонових кислот. Основним трендом цих досліджень є 

пошук методів синтезу лактонів ω-гідроксикарбонових кислот з використанням 

доступних окисників, зокрема, пероксиду водню. Ці сполуки можуть використовуватись 

для отримання пероксидних ініціаторів для одержання поверхнево-активних. 

Метою даної роботи було одержання ω-гідропероксиксикарбонових кислот на 

основі циклічних кетонів – циклопентанону, циклогексанону та циклооктанону. 

Окиснення циклічних кетонів здійснювали лужним пероксидом водню за 

кімнатної температури (18–24 ºС) при мольному співвідношенні циклогексанон : 

пероксид водню : натрій гідроксид, як 1 : 4 : 4. Після перемішування протягом певного 

часу натрій гідроксид нейтралізовували слабким розчином соляної кислоти. В результаті 

утворювались такі гідропероксикарбонові кислоти: 5-гідропероксипентанова, 

6-гідропероксигексанова та 8-гідропероксиоктанова (відповідно до розміру циклу). 

Реакції окиснення циклопентанону (1а), циклогексанону (1б) та циклооктанону (1в) 

можна об’єднати в одну схему (рис. 1): 

 
O

H2O2, NaOH NaOO ONa

O

HCl HOO OH

O

1 а,б,в 2 а,б,в

n

n n

n =  1 (a);  2 (б); 4 (в)  
 

Рис. 1. Схема одержання гідропероксикарбонових кислот на основі циклічних кетонів 

 

Характеристики одержаних 5-гідропероксипентанової, 6-гідропероксигексанової 

та 8-гідропероксиоктанової кислот наведено у табл. 1. 

 

Табл.1. Характеристики отриманих гідропероксикислот 

 

Було вивчено вплив умов проведення процесу на вихід та склад продуктів 

взаємодії. Будову отриманих сполук підтверджено даними елементного, 

функціонального аналізу та ІЧ і ЯМР спектрів. 

  

Карбонова 

кислота 
Вихід,% 

  

MRD 

знайд./обч. 

Знайдено/ обчислено 
Формула 

С, % Н,% Оакт КЧ 

2а 84 1,2215 1,4620 - 
44,52/ 

44,77 

5,69/ 

5,51 

11,8 

11,93 

423,1 

417,5 
C5H10O4 

2б 97 1,1572 1,4581 35,3 / 34,9 48,96/48,64 
7,92/ 

8,11 

10,4/ 

10,8 

381,9/ 

379,0 
С6Н12О4 

2в 90 1,0633 1,4435 43,9 / 44,2 
54,80/ 

54,54 

9,15/ 

9,09 
8,5/ 9,0 

315,0/ 

318,7 
С8Н16О4 

d 
20

4
n 

20
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ОЗОНОЛІЗ ЕТИЛБЕНЗЕНУ У РІДКІЙ ФАЗІ 

Кулєшова Т. С., Галстян А. Г. 

Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету 

ім. Володимира Даля (м. Рубіжне), Україна 

aggaalst@gmail.com 

 

Реакція озону з аренами вивчалося переважно в ряду толуену. Дослідження 

реакції озону з етилбензеном та його похідними знаходяться на початковій стадії та 

потребують більш системних досліджень, які представлено в даній роботі. 

При температурі 15 °С і атмосферному тиску окиснення етилбензену киснем у 

розчині оцтової кислоти не відбувається. В присутності озону реакція розвивається 

швидко, вичерпне окиснення етилбензену за умов досліджень закінчується за 2,5 години 

(рис.). Склад продуктів реакції свідчить про наявність двох напрямів озонування: за 

етильною групою та ароматичним кільцем. Вихід продуктів окиснення за бічними 

ланцюгом складає 34 %, серед яких переважає ацетофенон (32 %) та метилфенілкарбінол 

(2 %). Витрата етилбензену за другим напрямом досягає 63 %, в цьому випадку 

утворюються продукти руйнування бензенового кільця – озоніди. 

 

 

Рис. Кінетика окиснення етилбензену озоном в 

оцтовій кислоті; 

Т = 288 К; [ArCH2CH3]о = 0,4; [O3]о = 

5,2·10-4 моль∙л-1; Vж = 0,01 л; ω = 30 л∙год-1 

Зміна концентрації етилбензену (1), озонідів (2), 

ацетофенону (3), метилфенілкарбінолу (4), 

карбонових кислот (5) 

 

Метилфенілкарбінол окиснюється озоном переважно за бічним ланцюгом (95 %) 

з утворенням ацетофенону, також ідентифікуються пероксиди – продукти руйнування 

бензенового кільця. 

При озонуванні ацетофенону 75 % вихідної речовини окиснюється за бензеновим 

кільцем; серед продуктів озонування за бічним ланцюгом ідентифіковано в дуже малих 

концентраціях (≈10-4 моль∙л-1) бензойна кислота. 

Показано, що при температурах 15 °С реакція озону з етилбензеном, 

метилфенілкарбінолом та ацетофеноном є радикальною, не ланцюговою, і описується 

кінетичним рівнянням другого порядку. При підвищених температурах стає помітним 

ланцюгове витрачання озону з етилбензеном та ацетофеноном, яке пов’язане з його 

участю в реакції з продуктами термічного розкладу пероксидів. 

Стехіометричний коефіцієнт за озоном за умов неланцюгового окиснення 

вихідних речовин складає (на 1 моль субстрату) для етилбензену – 2 моль; 

метилфенілкарбінолу – 1,3 моль і ацетофенону – 1,85 моль. При підвищених 

температурах вона зростає і при 40 °С для етилбензену становить 2,5 моль; ацетофенону 

2,76 моль; для метилфенілкарбінолу майже не залежить від температури. 

Характерним для реакції озонування етилбензену і ацетофенону є наявність 

реакції окиснювального декарбоксилювання: при окиснені етилбензену виділилося СО2 

0,2 моль на 1 моль прореагованого субстрату. Значно більше виділилось СО2 при 

озонуванні ацетофенону (2 моль на 1 моль субстрату). При окисненні 

метилфенілкарбінолу карбон(IV) оксид не виявлено. 
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Дифлуорометильна група в медичній хімії була запропонована як функціональна 

ізостерична і ізополярна заміна нейтрального кисню [1]. Як ізополярна заміна, функція 

CF2H є кращою ніж CH2F, оскільки віна за електронною будовою більш нагадує 

структуру гідрокси групи.  

Таким чином, сполуки, що містять зв'язки C-F, які є відносно стабільними як 

хімічно, так і метаболічно, часто проявляють широкий спектр медичних властивостей, а 

електронні властивості цих молекул можуть бути модифіковані внаслідок сильного 

електронегативного характеру флуору. Група CF2H більш схильна до участі у водневих 

зв'язках як акцептор водню і в меншій мірі як донор водню. 

У ході даної роботи, нами були розроблені зручні препаративні синтези алкіл та гетерил 

кетонів 4 що містять в своїй структурі дифлуорометильну групу які є перспективними 

синтонами для медічної хімії. 

 

 
 

Структури всіх синтезованих сполук підтверджена сучасними спектральними 

методами – ЯМР 1Н, 13С, 19F спектроскопією, та GC/MS аналізом. 

 

[1] D. E. Bergstrom and P. W. Shum // J. Org. Chem., 53 (1988) 3953. 
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Інститут органічної хімії НАН України, Київ, Україна 
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Піразоло[3,4-c]ізохіноліни — привабливі речовини для створення нових 

протираковых препаратів, зокрема інгібиторів кіназ анапластичної лімфомы та меланом. 

Нами досліджено можливості синтезу їх гетарилзаміщених. 

Отримано ряд похідних піразоло[3,4-c]ізохіноліну з гетарильними залишками в 

піразольному циклі. Знайдено, що присутність гетероциклічного замісника в положеннях 

1 і 3 4-арил-5-амінопіразолів (AP) зменшує виходи цільових сполук в умовах протоколу 

Пікте-Шпенглера. 
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Циклізація 5-аміно-1-(3,5-дихлорпірид-2-ил)-піразолу з бензальдегідами 

відбувається з частковим елімінуванням піридильного замісника, внаслідок чого 

отримано два продукти, взаємодія з формальдегідом дає тільки 5-незаміщений продукт. 
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Будову синтезованих сполук доведено методами ЯМР 1Н, 13С, ІЧ, елементним 

аналізом. 

 

Дослідження виконане за підтримки ДФФД України, грант Ф71/76-2016. 
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1Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, Одеса, Україна 
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Синтезовані похідні аза-15-краун-5, аза-18-краун-6 та діаза-18-краун-6, які 

містять фрагменти відомих противірусних препаратів ε-амінокапронової та 

п-амінометилбензойної кислот. Синтез макроциклічних похідних амінокислот з вільною 

аміно- та карбоксильною групами був здійснений за допомогою методів утворення 

пептидного зв’язку, які широко застосовуються у пептидній хімії: карбодіімідний, 

карбодіімідний у присутності HOBT або DMAP та метод змішаних ангідридів. Для всіх 

синтезованих сполук досліджена цитотоксичність і антивірусна активність стосовно 

вірусів грипу людини А/Hong Kong/1/68 (H3N2) і А/Puerto Rico/8/34 (H1N1) на культурі 

тканини хоріон-алантоїсних оболонок.  

 

 
 

Синтезовані сполуки показали антивірусну активність, яка перевищує активність 

вихідних ε-амінокапронової та п-амінометилбензойної кислот за відсутності 

цитотоксичності. Активність похідних діаза-18-краун-6 перевершує активність похідних 

моноазакраун-етерів, а сполуки з фрагментом ε-амінокапронової кислоти проявляли 

вищу активність у порівнянні зі сполуками, що містять залишок п-амінометилбензойної 

кислоти. 

Найбільшу активність до вірусу грипу грипу А/Hong Kong/1/68 (H3N2) проявляла 

сполука на основі діаза-18-краун-6 з фрагментом ε-амінокапронової кислоти. Вона 

пригнічувала репродукцію вірусу на рівні референс-препарату осельтамівіру 

(Δlg ТІД50 = 3.9 в концентрації 1 ммоль/л). До штаму вірусу грипу А/Puerto Rico/8/34 

(H1N1) найбільш ефективною була сполука на основі N,N'-дикарбоксіметилдіаза-18-

краун-6 з фрагментом ε-амінокапронової кислоти, яка істотно пригнічувала репродукцію 

вірусу (Δlg ТІД50 = 4.92 у концентрації 0.5 ммоль/л). Обидві сполуки є перспективними 

для подальшого їх дослідження на моделях in vivo з метою створення нових 

противірусних препаратів. 
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ЕПІХЛОРГІДРИН:ТЕТРАГІДРОФУРАН 

Марценюк Н. С., Ютілова К. С., Швед О. М. 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

martseniuk.n@donnu.edu.ua 

 

Епіхлоргідрин (2-(хлорметил)оксиран, ЕХГ) належить до числа важливих 

проміжних продуктів органічного синтезу, що широко використовується у виробництві 

епоксидних смол, каучуків, епоксіполіамідних смол, іонітів, синтетичного гліцерину, 

поліолів і гліцидилових ефірів. Під дією протоновмісних реагентів в ЕХГ легко 

розривається зв’язок C–O (1), що вказує на його високу реакційну здатність. 

  

 

(1) 

 

За правилом Красуського, розкриття циклу ЕХГ відбувається переважно з 

розривом зв’язку C–O у найменш заміщеного атома Карбону. Тільки «нормальний» 

продукт реакції (1) може зазнавати подальших перетворень, за якими утворюються 

мономери епоксидних смол. Ефективними каталізаторами процесу (1) є четвертинні 

амонієві солі та третинні аміни, останні з яких не лише прискорюють реакцію, але й 

сприяють підвищенню її регіоселективності.  

Метою даної роботи є встановлення закономірностей розкриття оксиранового 

циклу епіхлоргідрину в реакції з оцтовою кислотою у присутності триетиламіну та 

тетраетиламоній броміду у бінарному розчиннику епіхлоргідрин:тетрагідрофуран. 

Об’єктами дослідження є оцтова кислота, ЕХГ, (C2H5)4NBr, (C2H5)3N. 

Дослідження проводилось при температурах 40, 60 та 80 oC у бінарному розчиннику, що 

складається з ЕХГ та тетрагідрофурану (ТГФ) з об’ємним співвідношенням компонентів 

1:1. Концентрація каталізатора варіювалася в діапазоні 0,00125 ÷ 0,00500 моль/л. 

Контроль за перебігом реакції здійснювався методом кислотно-основного pH-

потенціометричного титрування. 

За отриманими експериментальними даними встановлено нульовий порядок 

реакції за кислотою та перший за каталізатором, розраховано спостережувані та 

каталітичні константи швидкості при різних температурах. Співставлення одержаних 

констант швидкості як спостережуваних, так і каталітичних показує, що (C2H5)4NBr є 

більш ефективним каталізатором в порівнянні з (C2H5)3N. Отже, при однаковій довжині 

алкільних радикалів біля атому Нітрогену четвертинні амонієві солі виявляють більш 

високу каталітичну активність, ніж третинні аміни. 

Дослідження впливу температури на ацетоліз ЕХГ в присутності триетиламіну та 

тетраетиламоній броміду показало, що швидкість реакції (1) збільшується із зростанням 

температури. Розраховані за експериментальними даними активаційні параметри 

процесу відповідають типовим значенням цієї величини для реакцій, що перебігають за 

SN2-механізмом. Порівняння кінетичних параметрів взаємодії ЕХГ з оцтовою кислотою 

у розчиннику ЕХГ:ТГФ з даними аналогічних досліджень в ЕХГ показує, що введення 

менш полярного розчинника (ТГФ) призводить до зниження швидкості реакції, тобто 

пригнічує каталіз. Отримані дані надають змогу для деталізації механізму 

нуклеофільного розкриття оксиранового циклу протоновмісними реагентами та для 

прогнозування каталітичної активності амінів та четвертинних амонієвих солей у 

бінарному розчиннику при варіюванні полярності середовища. 
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Реакція бензойної кислоти з хлорметилоксираном є однією з найбільш практично 

значущих реакцій, проте питання про механізм реакції та вплив природи каталізатора на 

закономірності її перебігу залишаються актуальними та вимагають подальших 

досліджень. Гліцидилкарбонові ефіри, які отримують в результаті синтезу карбонових 

кислот з 2-хлорметилоксираном, є перспективними продуктами для отримання 

епоксидних смол, полімерних композитів з різноманітними властивостями та 

використанням у авіа-, суднобудуванні, електроніці та інших галузях. 

Метою даної роботи є дослідження впливу температури, природи та концентрації 

каталізатора - тетрабутиламоній йодида - на реакційну здатність бензойної кислоти в 

каталітичній реакції з 2-хлорметилоксираном: 

 

O

OH

+
Cl

O

Bu4NI
O

OH

Cl

 

(1) 

 

 

Об’єктами дослідження обрано бензойну кислоту, хлорметилоксиран, який 

виступає в якості субстрата та розчинника одночасно. Концентрація тетрабутиламоній 

йодиду варіюється в межах 0,00125÷0,0050 моль/л. Кінетичні дослідження проводилися 

в температурному інтервалі 40÷80 °С. Вихідні речовини очищали за опрацьованими 

методиками. Контроль за перебігом реакції здійснювали потенціометричним кислотно-

основним титруванням. Обробка експериментальних даних проводилась із 

застосуванням методу кореляційного аналізу. 

За одержаними результатами встановлено нульовий порядок реакції за бензойною 

кислотою та перший за каталізатором – тетрабутиламоній йодидом. Знайдено 

спостережувані константи швидкості реакції (1), співставлення яких з концентрацією 

каталізатора дозволило розрахувати константи швидкості некаталітичної та каталітичної 

стадій процесу. Порівняння каталітичних констант швидкості показує, що 

тетрабутиламоній йодид має каталітичну активність співрозмірну з тетраетиламоній 

йодидом та вдвічі більш активний, ніж триетиламін. Експериментальні дані щодо впливу 

температури показують, що реакція (1) підкоряється рівнянню Арреніуса – швидкість 

процесу збільшується при зростанні температури. Оцінені активаційні параметри 

(енергія активації, ентальпія та ентропія) реакції, які відповідають процесам, що 

здійснюються за бімолекулярним нуклеофільним заміщенням. Отримані закономірності 

перебігу реакції (1) є важливим внеском у дослідження реакційної здатності оксиранових 

сполук та механізму його розкриття і надають змогу для удосконалення методик синтезу 

мономерів епоксидних смол. 
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Bromospiropentane, which poses special interest due to great synthetic potential was 

formerly synthesized via Simmons-Smith cyclopropanation and consequent reduction of 

1,1-dibromospiropentane. Another approach, namely via Hunsdiecker halodecarboxylation of 

corresponding acid had yet to be employed, although it’s widely used for preparation of similar 

small-ring bromides. 

In present work it was found that the most widely used Cristol-Firth modification of 

Hunsdiecker reaction with 1 equiv. of red mercuric oxide in tetrachloromethane fails to give 

the desired compound, and even more so, the total consumption of bromine was not observed. 

Working under assumption that the first intermediate to form was corresponding mercuric 

carboxylate more polar solvents, namely dichloromethane and 1,2-dichloroethane were tested 

to find that indeed conversion of acid to bromide does occur, albeit not fully, despite the 

observed full consumption of bromine.  

Upon attempted isolation of compound it was found that reaction that took place in 

1,2-dichloroethane exhibited higher conversion rate, but a copious amount of solid was crashing 

out of filtrate during concentration, which was found to contain spiropentylcarboxylate. 

Bromospiropentane purified by distillation was found to contain large amounts of brominated 

solvents, bromodichloromethane and 1-bromo-1,2-dichloroethane respectively. The main 

reason for that is the fact that mercuric oxide and bromine combined make a strong brominating 

agent, therefore a portion of bromine becomes used up for radical bromination of solvent, 

leaving mercury spiropentylcarboxylate unreacted in solution.  

Working under assumption that it is therefore necessary to make sure that no mercuric 

oxide is left in mixture, mercuric salt was isolated prior to addition of bromine, but in this case 

no evidence of reaction was observed.  

We conclude that for synthesis of bromospiropentane the Cristol-Firth-Hunsdiecker 

reaction clearly has limited efficacy due to physical and chemical properties of compounds and 

solvents. The search for alternative ways of halodecarboxylation is underway. 
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Природні сполуки є об'єктами інтенсивного вивчення, оскільки вони 

використовуються як складові різноманітних матеріалів, зокрема як компоненти 

рідкокристалічних композицій для дрібних електронних приладів (кольорових дисплеїв 

для електронних книги і папіру, рекламних та інформаційних табло, екранів для 

цифрових навігаторів тощо) [1]. 

Актуальним є одержання нових хіральних добавок на основі стероїдної 

молекулярної платформи з високими значеннями закручуючої здатності для досягнення 

блакитної фази. Блакитна фаза – мало вивчений інтервал переходу «рідкий кристал-

ізотропна рідина» у вузькому інтервалі температур, від часток градуса до декількох 

градусів. Природа і структура блакитних фаз на сьогоднішній день до кінця не з'ясовані.  

Метою цієї роботи є синтез похідних стероїдного ряду, вивчення фізико-хімічних 

властивостей отриманих сполук і визначення можливості досягнення блакитної фази.  

Об'єкт дослідження - реакції алкілування, ацилювання, альдольно-кротонової 

конденсації похідних стероїдного ряду, реакція Вільсмейера-Хаака. 

Синтез сполук з різною довжиною аліфатичного радикалу дозволяє одержати 

хірально-нематичні рідкокристалічні суміші з більш прийнятними оптичними та 

технологічними характеристиками в цілому [2]. 

 

 
R = С3Н7, С8Н17, С16Н33  

 

Виміряна закручуюча здатність синтезованих сполук, є досить високою і 

конкурентоспроможною в порівнянні з відомим комерційними добавками. 
 

Ключові слова: дегідроепіандростерон, α, β-ненасичений кетон, закручуюча 

здатність, блакитна фаза, реакція вільсмейера-хаака, хіральна добавка. 
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The search for new and expanding the scope of application of known reagents for the 

synthesis of heterocyclic compounds is a very important and urgent task. Previously, N-(2,2,2-

trichloro-1-isothiocyanatoethyl)carboxamides were successfully used to synthesize derivatives 

of 1,3,5-oxadiazines, 1,3,4-oxa(thia)diazoles and other heterocyclic compounds. 

We have briefly reported the attempts to introduce N-(2,2-dichloro-1-

isothiocyanatoethyl)benzamide. The compound 3 was not described in the literature before. Its 

synthesis was carried out according to scheme 1. Addition of para-toluic hydrazide 2 to 

isothiocyanate 1 resulted in the formation of N-(2,2-dichloro-1-(2-(4-

methylbenzoyl)hydrazine-1-carbothioamido)ethyl)benzamide 3. The preparation of 3 was 

carried out in acetonitrile, which greatly facilitated the isolation of the product and allowed it 

to be obtained in high yields and of sufficient purity for use in further conversions without 

further purification. 

 

 
Scheme 1. Synthesis of N-(2,2-dichloro-1-(2-(4-methylbenzoyl)hydrazine-1-carbothioamido)-

ethyl)benzamide 3 

 

To complete the oxadiazole cycle, a 50 % excess of HgO was used as the 

dehydrosulfinating agent. The reaction was carried out during refluxing for 40-60 minutes 

without formation of by-products. 

 

 
Scheme 2. Synthesis of N-(2,2-dichloro-1-((5-(p-tolyl)-1,3,4-oxadiazol-2-

yl)amino)ethyl)benzamide 4 and 5-(p-tolyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine 5 

 

The structures of the compounds obtained were confirmed by 1H, 13C NMR 

spectroscopy and mass spectrometry data. 
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Сален – продукт конденсації саліцилового альдегіду та етилендіаміну, що 

представляє собою основу Шиффа. Його отримують взаємодією надлишку саліцилового 

альдегіду з етилендіаміном (1). Сален та його похідні знаходять широке застосування у 

координаційній хімії та у гомогенному каталізі як ліганди, що утворюють хелатні 

комплекси з катіонами металів. Загальний клас саленових лігандів містить сполуки, що 

отримані щляхом введення різних функціональних груп у саліциловий альдегід та 

етиленовий фрагмент віцінального діаміну. Похідні салену використовуються для 

дезактивації металів у паливі, посилення каталітичної активності комплексів металів та 

запобігання їх димеризації, для підвищення розчинності комплексів у неполярних 

розчинниках, таких як пентан. Ліганди, що утворюють сполуки ряду салену, є 

тетрадентатними двозарядними аніонами, сполученими з центральним атомом металу за 

допомогою координаційних зв’язків з атомами Оксигену та Нітрогену (1). Хіральні 

ліганди можуть бути використані в асиметричних реакціях синтезу. 

 

 

(1) 

 

Мета даної роботи – синтез металокомплексів на основі салену та його похідних 

як каталізаторів реакції нуклеофільного розкриття оксиранового циклу. 

Саліциловий альдегід синтезували з фенолу при додаванні надлишку хлороформу 

та гідроксиду натрію. Сален і салфен отримували взаємодією саліцилового альдегіду зі 

спиртовими розчинами етилендіаміну та фенілендіаміну, відповідно. Отримані ліганди 

вводили в пряму реакцію комплексоутворення з AlCl3 в органічному розчиннику. 

В результаті роботи отримано сален та його похідне – салфен, що є хелатними 

агентами і здатні утворювати комплекси із солями металів. Будову лігандів підтверджено 

спектральними методами. Проведено реакцію (1) комплексоутворення за участю 

похідних салену і AlCl3. Завдяки значному об’єму лігандів, металокомплексні 

каталізатори на основі похідних салену можуть бути використані як селективні 

каталізатори асиметричних реакцій, зокрема, реакцій нуклеофільного розкриття 

оксиранового циклу. 
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Неонікотиноїди – порівняно нова група інсектицидів, які почали застосовувати в 

світі на початку 90-х років ХХ ст. Механізм їх дії відрізняється від усіх інших груп, він 

полягає в тому, що блокуються нікотин-ацетилхолінові рецептори шкідників, що й 

призводить до їх загибелі. Основними представниками неонікотиноїдів є імідаклоприд, 

ацетаміприд, тіаклоприд. Усім представникам даної групи пестицидів властиві висока 

біологічна активність та широкий спектр дії, низька норма витрат та помірна стійкість у 

навколишньому середовищі. Особливо актуальним в умовах України є висока 

ефективність цих препаратів проти резистентних популяцій колорадського жука. Саме з 

цих причин пошук нових речовин класу неонікотиноїдів є актуальним. 

Основним гетероциклічним ядром відомих неоникотиноїдів є заміщене 

піридинове або ж тіазольне ядро, що імітують фрагмент алкалоїду нікотину. Нами 

запропоновано застосування іншого гетероциклічного фрагменту – хінолінового, тому 

вихідними сполуками є похідні 3-хлорметилхіноліну. Основні хімічні процеси 

представлені наступною схемою:  

NR Cl

Cl R
1
NH

2

NR Cl

NHR
1

Cl

O

Cl

CH
3

NR Cl

N
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O
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CH
3

1

1 2

3  

R= CH3, OCH3, Cl; R1= Et, i-Pr, i-, CH2Ph 

Зазначимо, що застосовані реагенти синтетично доступні, а наведені реакції 

проходять у м’яких умовах з високими виходами. Синтезовані сполуки 3 не були відомі 

раніше, вони містять в молекулі декілька фрагментів, що можуть зумовлювати їх 

активність як інсектицидів, тому важливим є їх подальші біологічні випробовування. 

Структуру усіх синтезованих сполук доведено методами ЯМР1Н спектроскопії, масс-

спектрометрії, а склад елементним аналізом. Результати даних досліджень можуть бути 

використані в синтетичній практиці, а також для подальшого вивчення біологічної 

активності синтезованих сполук.  
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На сьогоднішній день надзвичайно актуальним завданням фармацевтичної та 

органічної хімії постає синтез нових біологічно активних сполук, що можуть бути 

використані для створення лікарських препаратів різного призначення. Перспективними 

сполуками для цього є амінопохідні нафтохінону, завдяки їхній здатності проявляти 

широкий спектр біологічної активності, а саме: протимікробної, протипухлинної, 

протигрибкової та ін. 

Нами було проведено синтез нових амінооксазол похідних дихлорнафтохінону у 

різних умовах: в етанолі, в етилацетаті та у диметилформаміді. Проте, лише під час 

проведення реакції в середовищі ДМФА, при постійному перемішуванні та нагріванні, у 

присутності еквівалентної кількості Na2CO3 спостерігалося утворення нових сполук: 

2-хлоро-3-((5-метилізооксазол-3-іл)аміно)нафтален-1,4-діон (4) та 2-хлоро-3-((4,5-

дифенілоксазол-2-іл)аміно)нафтален-1,4-діон (5) на основі 1,4-дихлоронафтохінону (1) з 

5-метилізооксазол-3-аміном (2) та 4,5-дифенілоксазол-2-аміном (3) відповідно (схема 1).  

 

 

Схема 1 

Взаємодія похідних амінооксазолу з дихлорнафтохіноном в етанолі у присутності 

Na2CO3 та в етилацетаті у присутності триетиламіну при нагріванні не відбулася 

(схема 2). 

 

 
Схема 2 

Будова синтезованих нами похідних доведена і підтверджена результатами ІЧ-, 
1H ЯМР спектроскопії та мас-спектрометрії. Контроль за перебігом реакцій та 

індивідуальністю речовин здійснювали за допомогою тонкошарової хроматографії.   
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КИСЛОТО-ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ АНТРАХІНОН-1-ДІАЗОНІЮ 

Пташник Ю. Р., Тарас Т. М., Лучкевич Є. Р., Сабадах О. П., Шупенюк В. І. 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

76000, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57 

taras.tanya.if@gmail.com 

 

Раніше була проведена робота по визначенню константи кислотності 

1-діазоантрахінону. Були отримані дані, що константа кислотності діазоній катіон за 

умов приєднання одного гідроксид аніон та двох H+ відповідно pKa та pKs, значення 

pKa ~ ½ pKs. Подібна ситуація спостерігалась, тільки у випадку наявності кількох 

сильних електроно-акцепторних замісників в бензольному ядрі. Тоді, як отримані 

значення pKa ~ 9 та pKs ~ 18 відповідають значенню кислотності діазо катіонів 

бензольного ряду з помірною кислотністю. 

Були зроблені спроби визначити константу кислотності антрахінон діазонію з 

використанням безпосередньо сульфату. Але як виявилося, розчинність такої діазо солі 

обмежена і безпосереднє її використання призводить до результатів з дуже низьким 

рівнем відтворюваності. Тому було запропоновано провести визначення з 

використанням попереднього розчинення в ДМФА або використання хлориду діазонію. 

 

 
 

На початковому етапі було проведено визначення оптичної густини розчинів на 

довжині хвилі, на якій теоретично можливі діазо-форми відрізняються найбільше. З 

отриманих даних замість очікуваної D для бури як проміжної величини між кислою та 

лужною формою було отримано значення D, які перевищують значення в кислому та 

лужному середовищі. Така ситуація можлива, якщо у разі кислотно-основної рівноваги 

присутність ймовірного діазо гідроксиду є значною, для підтвердження отриманих даних 

нами були зняті спектри антрахінон діазонія за різних величин pH і в різних розчинниках. 

Ще однією з імовірних причин більшої оптичної густини D боратних розчинів 

була імовірність утворення комплексів похідних бору з діазоантрахіноном. Для 

перевірки цієї гіпотези нами були перевірені дані по оптичній густині розчинів 

діазосполук за одного значення pH у боратному та фосфатному буфері. З отриманих 

даних значення оптичної густини приблизно однакові, що вказує на утворення 

специфічного зв’язку бор-діазо сполук. Надалі для дослідження кислотно-основних 

властивостей, відповідно нам треба використовувати для рКR довжину хвилі 400-490. 

Дані отримані за допомогою спектрометра SPECORD M-40. 
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ПРОБЛЕМА ОБРАННЯ РОЗЧИННИКІВ В ХІМІЧНОМУ СИНТЕЗІ 

Сисоєв Я. Г. 

Харківський національный університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна 

mrsomeonepromax@gmail.com 

 

Природа розчинника впливає на швидкість і порядок гомогенних хімічних 

реакцій. Це вперше відзначили Бертло і Пеан де Сен-Жіль в 1862 році у своїх роботах з 

вивчення етерифікації оцтової кислоти етанолом: «... хід етерифікації порушується, а її 

швидкість знижується при додаванні нейтральних розчинників, які не беруть участі в 

реакції». Ще в 1890 р. М. Меншуткин вивчав кінетику реакції триетиламіну з іодетаном 

в 23 розчинниках; в цій класичній роботі було показано, що швидкість реакції в більшій 

мірі залежить від вибору розчинника. 

 Так, в діетиловому ефірі, бензолі, метанолі і бензиловому спирті швидкість 

утворення четвертинної солі була вище, ніж в н-гексані, відповідно в 4, 36, 280 і 742 рази. 

Отже, шляхом підбору відповідного розчинника можна значно прискорити або 

сповільнити хімічну реакцію. Очевидно, що цей факт надзвичайно важливий, як в 

лабораторних дослідженнях, так і в хімічній промисловості. В окремих випадках шляхом 

простої заміни розчинника вдавалося підвищити швидкість реакції приблизно в 109 

разів. У зв'язку з цим стає зрозумілою важливість емпіричних правил і теорій, що 

дозволяють вибрати найбільш відповідний для планованої реакції розчинник. 

 Розчинник може впливати як на швидкість, так і на механізм реакцій. Іноді 

розчинник змінює швидкість процесу без зміни його механізму, але зустрічаються 

випадки, коли розчинник впливає саме на механізм реакції, а швидкість залишається 

незмінною. 

Метою роботи були порівняти різні типи розчинників. 

Завдання роботи: провести якісні і кількісні оцінки впливу розчинників на 

швидкість реакції. 

 

• Райхардт К. Розчинники і ефекти середовища в органічній хімії. Пер. з англ. - 

М.: Світ, 1991. - 763 с. 

• Еммануель Н.М. Роль середовища в радикально-ланцюгових реакціях 

окислення органічних сполук. / Н.М. Еммануель, Г.Є. Заїка, З.К. Майзус. - М.: Наука, 

1973. - 279 с. 
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СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ ПОХІДНИХ N-АРИЛГІДРАЗОНО-7-

ОКСОГЕПТАНОВИХ- ТА ІНДОЛІЛМАСЛЯНИХ КИСЛОТ 

Сметанін М. В.1, Залізна К. В.1, Ярмолюк С. М.2, Фарат О. К.3, Марков В. І.1 

1ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 
2Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України 

3Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова 

smetanin.nikolay13@gmail.com  

 

Раніше ми повідомляли про синтез гідразонів-7-оксогептанових кислот 2a-l, які 

утворюються в результаті взаємодії циклогексанон-2-карбоксаміду 1 з активованими та 

неактивованими солями арилдіазонію. Отримані гідразони 2а-l циклізували в умовах 

реакції Фішера з утворенням заміщених індолілмасляних кислот 3a-l [1]. 

Оскільки отримані речовини є представниками класів біологічно активних 

сполук, представляло інтерес провести дослідження всіх зразків на виявлення 

антимікробної активності.  
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У співпраці з Інститутом молекулярної біології і генетики Національної академії 

наук України, під керівництвом проф. Ярмолюка С.М. в результаті мікробіологічних 

досліджень було виявлено сполуки-лідери 2a та 2g, які проявляють антимікробну 

активність на штамах грам-негативних бактерій виду Acinetobacter baumannii. 

Показники інгібування росту бактерій для сполук 2a та 2g склали понад 80 %. 

 

[1] E. Zaliznaya, N. Smetanin, S. Varenichenko, A. Mazepa, O. Farat, V. Markov. 

Chem. Heterocycl. Compd. 2018, 54(2), 138–145. 
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ІЗАТИНІЛІДЕН ПОХІДНІ ТІАЗОЛІН-4-ОНІВ 

Смичко Д. О.1, Буй О. Д.2, Вакула В. М.2 

1Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 
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Ізатин, тіазолідин-4-он та іх похідні є привілейованими об’єктами досліджень у 

галузі органічної та медичної хімії завдячуючи розмаїттю своїх хімічних та 

фармакологічних властивостей. Останнім часом ведеться інтенсивний пошук такого 

типу сполук з антидіабетичними, противірусними, протипухлинними, протисудомними, 

протигрибковими ефектами. 

Синтез досліджуваних сполук здійснювався конденсацією роданінів (1А) 

похідних 2-імінотіазолін-4-онів (2В, 3С) з ізатинами 4 при кип’ятінні у метанолі з 

каталітичними кількостями піперидину. Контроль за перебігом реакції проводився 

методом ТШХ на силікагелі у системі етанол-хлороформ. В усіх випадках проміжні 3-

гідрокси-2-оксо-індольні похідні 5 не фіксувались.  

Будову отриманих сполук (6А-С) було підтверджено методами ЯМР- та ІЧ-

спектроскопії. Трансоїдне розміщення оксогруп відносно екзо-подвійного С=С зв’язку 

постульовано на підставі розрахунків методами молекулярної механіки. 
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де: R1 = H, Me, PhCHMe; R2 = H, Me, COOEt; R3 = H, F, Br 

 

За допомогою програмного пакету PASS проведено оцінку ймовірних 

фармакологічних ефектів. Очікується, що отримані сполуки можуть бути інгібіторами 

таких ферментів як інсулізин, фосфотаза, амінопептидаза, кіназа, надмірний вміст яких 

в організмі людини може призвести до таких тяжких наслідків, як апоптоз, цукровий 

діабет, хвороби печінки та нирок. Проведені попередні дослідження виявили серед 

синтезованих помірну цукрознижуючу активність, яка однак поступалась метформіну як 

препарату порівняння.  
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Епіхлоргідрин (1-хлор-2,3-епоксипропан, ЕХГ) – перспективний синтон у синтезі 

епоксидних смол для виробництва хемо-, термо-, теплостійких композицій, 

лакофарбових матеріалів, клеїв, ряду лікарських речовин. Мономерами епоксидних смол 

є гліцидилові ефіри – продукти «нормального» розкриття оксиранового циклу ЕХГ під 

дією нуклеофільних реагентів:  

 

 

(1) 

 

Особливості перебігу процесу (1) є об’єктом багатьох досліджень і широко 

обговорюються у літературі. Ефективними каталізаторами реакції (1) є третинні аміни, 

каталітична активність яких залежить від таких факторів, як структура, основність, 

нуклеофільність. Літературні дані щодо впливу розчинника на реакцію розкриття 

оксиранового циклу є обмеженими. Попередні дослідження дозволили встановити, що 

застосування бінарного розчинника ЕХГ:ТГФ (тетрагідрофуран) з більш низькою 

полярністю, ніж ЕХГ, призводить до зниження швидкості реакції (1) у випадку каталізу 

третинними амінами. Для встановлення закономірностей впливу полярності розчинника 

на швидкість розкриття оксиранового циклу карбоновими кислотами в присутності 

амінів важливим є дослідження реакції (1) у більш полярному розчиннику. 

Метою даної роботи є дослідження впливу структури третинних амінів як 

каталізаторів у реакції ацетолізу епіхлоргідрину в бінарному розчиннику 

нітробензол:епіхлоргідрин. 

Об’єктами дослідження є кислотний реагент – оцтова кислота, оксиран – 

епіхлоргідрин, третинні аміни – триетиламін, три-н-бутиламін, три-н-октиламін, 

метилди-н-октиламін. Дослідження проводилось при температурі (60±0,1) oC у 

бінарному розчиннику, що складається з епіхлоргідрину та нітробензолу (НБ). Вміст НБ 

складав 50 об.%. Концентрація третинних амінів варіювалася в діапазоні 

0,00125 ÷ 0,00500 моль/л при початковій концентрації оцтової кислоти 0,184 моль/л.  

За одержаними результатами визначено, що порядок реакції за оцтовою кислотою 

не залежить від полярності середовища та дорівнює нулю. Визначено перший порядок 

реакції за каталізатором. Показано, що каталітична активність третинних амінів 

залежить від природи замісників і зменшується зі збільшенням стеричних перешкод біля 

атома Нітрогену. Виявлено, що підвищення полярності розчинника приводить до 

зростання спостережуваних та каталітичних констант швидкості реакції у порівнянні з 

менш полярними розчинниками – ЕХГ та ЕХГ:ТГФ (50 % об.), тобто каталітична 

активність третинних амінів підвищується зі зростанням полярності розчинника. 

Одержані закономірності щодо впливу структури амінів та полярності розчинника є 

основою для основою оптимізації промислових умов синтезу мономерів епоксидних 

смол і полімерних матеріалів. 
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Реакція карбонових кислот з епіхлоргідрином (2-(хлорметил)оксиран, ЕХГ) 

лежить в основі синтезу гліцидилкарбонових ефірів, які є перспективними мономерами 

для полімерних композицій з різноманітними властивостями та широким спектром 

використання. Для прогнозування властивостей матеріалів актуальним є вивчення 

механізму реакції оксиранів з нуклеофільними реагентами на прикладі модельної 

реакції (1). Ефективними каталізаторами нуклеофільного розкриття оксиранового циклу 

ЕХГ карбоновими кислотами є органічні нітрогенвмісні основи – амонієві солі, аміни.  

 

(1) 

 

Метою роботи є вивчення кінетичних закономірностей реакції епіхлоргідрину з 

оцтовою кислотою в присутності каталізаторів – третинних амінів різної будови.  

Об’єктами дослідження обрано серію третинних амінів із варійованим стеричним 

фактором: триетиламін, трибутиламін, триоктиламін та метилдиоктиламін. 

Реакцію проводили в бінарному розчиннику – епіхлоргідрин : тетрагідрофуран 

(ЕХГ : ТГФ) з об’ємним співвідношенням компонентів 1 : 1 за температури 50; 60; 70 °С. 

Введення в систему тетрагідрофурану зменшує полярність розчинника та надає змогу 

оцінити вплив ступеню дисоційованості реагуючих частинок на закономірності перебігу 

реакції. Концентрацію каталізаторів варіювали в межах 0,00125 ÷ 0,00500 моль/л. 

Контроль за ходом процесу здійснювали методом потенціометричного кислотно-

основного титрування. 

Отримані експериментальні дані дали змогу встановити кінетичний закон, якому 

підпорядковується реакція (1). Встановлено нульовий порядок реакції за оцтовою 

кислотою. Розраховано спостережувані константи швидкості для чотирьох концентрацій 

каталізаторів, а також каталітичні константи швидкості реакції (1). Показано, що 

швидкість реакції нуклеофільного розкриття оксиранового циклу зворотно залежить від 

об’єму молекули каталізатора: реакція перебігає тим швидше, чим вища нуклеофільність 

амінів, тобто чим менше стеричних перешкод біля атома Нітрогену. Встановлено 

кореляційну залежність між каталітичними константами швидкості реакції ацетолізу 

ЕХГ та індукційними параметрами замісників в амінах. Розраховано активаційні 

параметри, які дозволяють деталізувати механізм процесу. Реакція (1) є ендотермічною, 

негативне значення ентропії активації вказує на те, що перехідний стан на шляху реакції 

є більш термодинамічно стабільним, ніж вихідні сполуки. Таким чином, третинні аміни 

є ефективними каталізаторами реакції ацетолізу ЕХГ, каталітична активність яких 

збільшується зі зростанням об’єму алкільних груп. 
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Among dihydroazolopyrimidines with a nodal nitrogen atom there are many 

representatives with proven biological activity, which causes a constant interest in the synthesis 

of their new derivatives. Obtaining of low molecular weight dihydroazolopyrimidines allows 

them to be used as a basis for further directed drug design. 

In order to obtain new biologically active compounds of the dihydroazolopyrimidine 

series with the lowest molecular weight, we used previously synthesized 4,7-dihydro-1,2,4-

triazolo[1,5-a]pyrimidines 1 with exceptionally aliphatic substituents with detected biological 

activity [1] and their chemical functionalization by bromination was carried out. The 

bromomethyl derivatives 2 thus synthesized are highly reactive building blocks for obtaining a 

series of new organic compounds with a dihydroazolopyrimidine moiety by interacting with a 

variety of nucleophilic reagents. In particular, the reaction of compounds 2 with amines led to 

the aminomethyl derivatives 3. 

 

 
R = Н, СН3;  

R1, R2=C2H5, Ar, C5H10 

 

The structures of compounds 1-3 were confirmed by IR spectroscopy, NMR 1H 

spectroscopy and mass spectroscopy. 

 

1. Komykhov S.A., Tkachenkо I.G., Musatov V.I., Diachkov M.V., Chebanov V.A., 

Desenko S.M. Arkivoc 2016, iv: 277-287. 
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25-АЛКІЛОКСИ-26,27-ДІАЦИЛОКСИ-КАЛІКС[4]АРЕНІВ 

Трибрат О. О., Єсипенко О. А., Кальченко В. І. 
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Внутрішньохіральні каліксарени можуть використовуватися як ліганди для 

металокомплексних каталізаторів та органокаталізатори асиметричного синтезу, 

енантіоселективні сенсори та сорбенти, хіральні зсуваючі реагенти для ЯМР досліджень, 

тощо. Але синтез таких сполук складний та багатостадійний. Особливо, у випадку 

функціоналізації верхнього вінця, коли для заміщення кожного гідрогену в пара-

положенні необхідно провести по 3-4 стадії. В попередній роботі [1] було 

продемонстровано новий оригінальний підхід до побудови хірального фрагменту на 

верхньому вінці макроциклу шляхом послідовного регіоселективного дебензоїлювання 

внутрішньохірального пропілокси-дибензоїлокси-калікс[4]арену 1а. 

В даній роботі нами проведено детальне дослідження процесів селективного 

деацилювання. Для цього синтезовано ряд похідних сполуки 1а з однаковими 1b та 

різними ацильними замісниками 1c,d, а також діацильовані похідні N-фенілетиламіду 

калікс[4]-ареноцтової кислоти 1e,f. Вивчена можливість постадійного гідролізу даних 

сполук в присутності різних основ до моноацильованих похідних 2 та продуктів повного 

гідролізу 3. 

 

 

Слід зазначити, що тризаміщені калікс[4]арени 1 утворюються у вигляді 

енантіомерних пар. Тому введення на перших стадіях синтезу хіральних індукторів 

(камфори або фенілетиламіду) дозволяє розділити ізомери і працювати далі з оптично 

чистими формами.  

Структура всіх одержаних сполук доведена спектральними методами та РСА. 

 

[1] Yesypenko O. A., Klyachina M. A., Dekhtyarenko M. V., Pirozhenko V. V., 

Shishkina S. V., Boyko V. I., Voitenko Z. V., Kalchenko V. I. // Supramolecular Chemistry. - 

2017. - Vol. 29. - P. 49-58. 
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ВПЛИВ ДОБАВОК СОЛЕЙ НА АКТИВАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ РЕАКЦІЙ 

МОНОМОЛЕКУЛЯРНОГО ГЕТЕРОЛІЗУ 

Шендрик А. М., Пономарьов М. Є., Каменська Т. А. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

myk.ponomaryov@gmail.com 

 

Вплив добавок солей на перебіг реакцій може бути потужним і різнобічним. 

Добавки солей змінюють швидкості реакцій, впливають на їхню стереохімію, змінюють 

напрямки атаки реаґентів. Найяскравіше проявляються сольові ефекти у реакціях моно-

молекулярного гетеролізу, де утворюється ряд полярних катіоноїдних інтермедіатів. 

Лінійне збільшення швидкості при збільшенні концентрації солі Ссолі називають 

нормальним сольовим ефектом і кількісно описують рівнянням Вінстейна 

ks = k0[1 + bCсолі], 

де ks – константа швидкості реакції у присутності солі з концентрацією Ссолі, k0 – 

константа швидкості реакції за відсутності солей, b – параметр ефективності дії солі. Для 

нормального сольового ефекту b = const > 0. Нормальний сольовий ефект пояснювали 

підвищенням іонної сили розчину при додаванні солі. Це пояснення спростовано 

експериментами, адже маємо багато випадків, коли солі не впливають на швидкість 

реакцій мономолекулярного гетеролізу, а інші солі проявляють нормальний сольовий 

ефект у тих же умовах. Найбільш вірогідне пояснення нормального сольового ефекту 

запропоноване нами – це каталітичний ефект, викликаний взаємодією іонів солі (катіона 

або аніона) з подальшим утворенням іонних трійників, що знижує вільну енергію 

активації ΔG≠.  

Щоб детальніше дослідити ці ефекти, ми вивчили кінетику гетеролізу 2-хлоро-2-

фенілпропану (кумілхлориду), в т. ч. і у присутності добавок LiClO4 (нормальний 

сольовий ефект при дії катіону Li+) та 2-бромо-2-метилпропану (трет-бутилброміду) у 

ацетонітрилі, в т. ч. і у присутності добавок Bu4NBr (нормальний сольовий ефект при дії 

аніону Br-) у діапазоні температур 14-36 0С і визначили активаційні параметри гетеролізу 

як за відсутності солей, так і у їхній присутності (Таблиця 1). 

 

Таблиця 1. Кінетичні параметри нормальних сольових ефектів при гетеролізі 

кумілхлориду та трет-бутилброміду в ацетонітрилі. 

№ Субстрат Сіль 
Ссолі, 

М 

k0(ks)·106, 

с-1, 250C 
b, M-1 ΔH≠, 

кДж/моль 

ΔS≠, 

Дж/(моль·К) 

1 Кумілхлорид - 0 4,95  64,8 -131,0 

2 Кумілхлорид LiClO4 0,2 27,7 23,0 59,7 -131,9 

3 t-BuBr - 0 1,184  78,7 -96,3 

4 t-BuBr Bu4NBr 0,2 3,09 8,05 80,5 -80,3 

 

Було встановлено, що у присутності LiClO4 швидкість дегідрохлорування куміл-

хлориду зростає виключно завдяки зменшенню ентальпії активації ΔH≠ на 5 кДж/моль 

при незмінній (у межах похибок) ентропії активації ΔS≠. Таким чином, для нормаль-ного 

сольового ефекту, викликаного дією катіона солі, підтверджено суто каталітичний 

характер сольового ефекту. Складніші закономірності виявлені для дегідробромування 

t-BuBr у присутності Bu4NBr (дія аніону Br-). У цьому випадку вільна енергія активації 

реакції знижується за рахунок збільшення ентропії активації ΔS≠ на 16 Дж/(моль·К) при 

практично незмінній ентальпії активації ΔH≠. Така каталітична дія є доволі незвичною, 

її можна пояснити відчутною десольватацією при утворенні іонного трійника  

Br-···t-Bu+··· Br- у перехідному стані реакції. 
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Porous coordination polymers (PCPs) of 3d metals are considered as promising catalysts 

of oxidation reactions for fine organic synthesis. Use of such catalysts allows reactions carrying 

out in conditions of heterogeneous catalysis (including use of flow reactors), which simplifies 

separation of the catalyst and product purification. Determination of factors, which influence 

catalytic activity of such systems, is important task of modern physical chemistry and catalysis. 

The aim of this work was to evaluate and to compare catalytic activity of PCP Cu3(btc)2 

(known as HKUST-1; btc3- is 1,3,5-bensenetricarboxylate) and Fe2(OH)3(btc) in reaction of 

1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthol oxidation by hydrogen peroxide leading to α-tetralone (Fig. 1).  

 
OH O

PCP

H
2
O

2

 
Fig. 1. Scheme of reaction studied 

 

PCPs Cu3(btc)2 and Fe2(OH)3(btc) were synthesized by electrochemical dissolving of 

metallic Cu or Fe anodes, respectively, in solutions containing H3btc. Oxidation reactions were 

carried out by stirring of solutions, containing reagents and suspended catalyst, at 25 ºC for 

24 h. Hydrogen peroxide was taken in excess, acetonitrile was used as solvent. The products 

were analyzed by 1H NMR and HPLC. 

It was found that Fe2(OH)3(btc) was significantly more active compared to Cu3(btc)2; in 

similar conditions the yield of α-tetralone was significantly higher in the case of Fe2(OH)3(btc). 

However, at high loading of Fe2(OH)3(btc) oxidation did not stop on formation of α-tetralone 

but led to a mixture of products, resulting from hydrocarbon chain cleavage. In the case of 

Cu3(btc)2 pure α-tetralone could be isolated along with unreacted 1,2,3,4-tetrahydro-1-

naphthol. 

In order to perform the process in flow regime, composite of Cu3(btc)2 and aerosil was 

prepared by deposition of Cu3(btc)2 microparticles on aerosil (disperse SiO2) under action of 

ultrasound in suspension. It was found that micropores volume of the composite decreased 

compared to pure Cu3(btc)2 proportionally to its content. Passing of the reaction mixture trough 

2 cm layer of the composite led to significant increase of conversion compared to batch reaction. 

For example, the yield of α-tetralone after passing through a column was 33 % for 2 hours, 

while similar yield in batch was achieved after 24 h of reaction at similar concentrations of the 

reagents. 
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Phthalimide-N-oxyl radical (PINO) is the important intermediate in the catalytic aerobic 

oxidation of benzyl alcohol to aldehyde. NHPI is oxidized by laccase to PINO and this reactive 

intermediate oxidizes of non-phenolic lignin model compounds, such as benzyl alcohols, due 

the ability to abstract hydrogen atom from the a-C−H bond. We were investigated the kinetics 

of reaction of hydrogen atom transfer (HAT) from benzyl alcohol to the aryl substituted PINO 

with formation of initial NHPI and benzylic radical. This reaction is important in the catalyzed 

by NHPI aerobic oxidation of organic compounds.  

 

The substituted N-hydroxyphthalimides such as 4,5-diCl-NHPI (I), 4-Cl-NHPI (2), 4-H-

NHPI (3), 4-MeO-NHPI (4) were synthesized by reacting the corresponding phthalic 

anhydrides with hydroxylamine hydrochloride, using modified literature procedures. Radicals 

were generated by oxidation of the parent NHPI compounds with (diacetoxyiodo)benzene 

(PhI(OAc)2) in acetonitrile at 30 ○C. The UV/Vis spectrа of the aryl substituted PINO radicals 

present a broad absorption band with λmax respectively 410 nm for (I), 401nm (2), 382 nm (3) 

and 496 nm (4) in CH3CN. Pseudo-first-order rate constants (kobs, c
-1) of H-abstraction from 

benzyl alcohol by the aryl substitued with either electron-withdrawing (Cl-) or electron-

donating groups (CH3O-) PINOs were determined. The rate constants of H-abstraction were 

calculated from the plots of kobs on substrate concentrations (see Fig.). They are equal to 

68.1 (1), 49.9 (2), 29.0 (3) and 15.8 (4) M-1s-1, accordingly. 

The reactivity of substituted 

PINO follows the order 4-MeO < 4-H 

< 4-Cl < 4,5-diCl, which corresponds 

to the order of the O-H bond 

dissociation energies (BDE) of the 

parent NHPI compounds. 

Alternatively, the acceleration of the 

rate constants by electron withdrawing 

groups might be explained by a polar 

effect at the transition state. It's 

confirmed by Hammett correlation for 

reaction of NHPI with p-substituted 

benzyl alcohols.  

A Hammett correlation 

obtained on plotting log kX/kH vs. σ+ 

gave a ρ values of -0,56.  
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Fig. Plot of kobs against concentration of benzyl 

alcohol: 4,5-diCl-PINO (1), 4-Cl-PINO (2), PINO 
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Reactions of catalytic hydrogenation of heterocycles are very important for modern 

organic chemistry and chemical manufacturing for synthesis of active pharmaceutical 

ingredients and compounds for agrochemistry. Pd-containing catalysts are widely used for such 

processes, and among them composites of porous coordination polymers (PCPs) with Pd 

nanoparticles (NPs) are considered as promising objects. The advantages of such systems 

include thermal and hydrolytic stability, as well as microporosity which prevents NPs 

agglomeration and can give rise to size-selectivity of the catalyst.  

The aim of this work was the study catalytic activity of the nanocomposite of Cr(III) 

PCP [Cr3O(OH)(bdc)3]n (bdc2- = 1,4-benzenedicarboxylate) with Pd NPs in quinoline 

hydrogenation reaction. 

The composite was prepared by impregnation of the PCP, suspended in n-hexane, with 

water solution of H2PdCl4, followed by Pd(II) reduction to metal directly in pores. The volume 

of water phase was taken to be close to the pores volume of the PCP. As the result, H2PdCl4 

solution was completely absorbed by the PCP, which minimized formation of Pd NPs on the 

"external surface" of PCP particles. The composites contained 10 % (by weight) of Pd. It was 

shown by transmission electronic microscopy that Pd NPs in the composite had spherical form 

and size ca. 2-4 nm.  

It was found that the composites catalyzed hydrogenation of quinoline forming 1,2,3,4- 

tetrahydroquinoline. Catalytic hydrogenation was performed in different conditions at 

temperature varying from 50 to 150 ºC and H2 pressure varying from 3 to 5 MPa. The products 

were analyzed by 1H NMR spectroscopy and GC MS or HPLC. The yield of 1,2,3,4-

tetrahydroquinoline at 5 MPa pressure and 150 ºC was almost 100 %, while it decreased to ca. 

40 % upon pressure reduction to 3 MPa and temperature reduction to 50 ºC.  
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В настоящее время в связи с растущим потреблением моторных топлив и 

сокращением нефтяных запасов ведется активный поиск альтернативы традиционному 

углеводородному сырью. При этом резко повысился интерес к возобновляемым 

источникам энергии. 

Биоэтанол - один из видов возобновляемого сырья, получаемый из растительной 

массы, содержащий природные сахара, целлюлозу или крахмал, путем ее 

ферментативной переработки. Использование биоэтанола в качестве моторного топлива 

требует решения ряда технологических проблем, связанных с его применением. Решение 

этой проблемы можно обеспечить путем превращения биоэтанола в моторные топлива 

глобального характера - бензин и дизтопливо. 

Осуществление прямой конверсии ферментационных смесей и этанола в 

углеводороды возможно на катализаторах на основе цеолита типа ZSM-5. В связи с этим 

в работе изучены закономерности превращения этанола на HZSM модифицированного 

никелем. 

Для исследования был взят цеолит типа ZSM-5 с мольным отношением SiO2/Al2O3 

равным 58. Декатионированную форму цеолита получали методом ионного обмена. 

Ионный обмен проводили в растворе хлорида аммония (0,1 N) при температуре 80 °С в 

течение 2 ч. Ионный обмен проводили трехкратно, после чего цеолит промывали 

дистиллированной водой, высушивали и прокаливали при 550 °С в течение 4 ч. 

Модификацию цеолита проводили методом пропитки с использованием толуольного 

раствора ацетилацетона никеля. Содержание никеля в цеолите составляло 1,0 мас.%. 

Цеолит прокаливали при температуре 500 °С в течение 2 ч, активировали в токе воздуха 

при 400 °С в течение 1 ч, а затем проводили восстановление водородом при 380 °С в 

течение 1 ч. 

Изучение каталитической активности катализаторов проводили на лабораторной 

установке проточного типа с кварцевым реактором, с стационарным слоем катализатора 

объемом 4 см3.Опыты проводили в интервале температур 300-450 °С при атмосферном 

давлении и объемной скорости подачи этанола 1 ч-1. 

В присутствии HZSM и Ni/HSM-5 с увеличением температуры реакции 

наблюдается резкий рост содержания пропана, что свидетельствует об высокой 

крекирующей способности катализаторов. Катализаторы проявляют активность в 

реакциях изомеризации и ароматизации. Максимальный выход изоалканов наблюдается 

при температуре реакции 350 °С. В интервале температур 300-400 °С Ni/HSM-5 

проявляет более высокую изомеризующую активность, чем немодифицированный 

HZSM-5. При 350 °С содержание изо-С4-С14 на HZSM-5 и Ni/HSM-5 составляет 

19,6 мас.% и 23,8 мас.% соответственно. Повышение температуры реакции выше 400 °С 

приводит к возрастанию ароматизирующей способности. Модификация цеолита 

HZSM-5 небольшим количеством никеля (1,0 мас.%) приводит к увеличению выхода 

ароматических углеводородов. При 450 °С на модифицированном образце содержание 

ароматических углеводородов С6-С14 в катализате возрастает с 14,8 мас.% до 19,3 мас.%. 

Наилучший углеводородный состав достигается при 350 °С, изопарафины 25,2 мас.%, 

ароматические углеводороды 12,4 мас.%. На модифицированном образце при 350 °С 

октановое число катализата по ИМ возрастает до 105. 

Таким образом, модификация цеолита HZSM никелем приводит к увеличению 

выхода жирных продуктов и возрастанию содержания высокооктановых компонентов: 

изопарафиновых и ароматических углеводородов.  
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В последние годы помимо традиционных процессов переработки нефти особое 

внимание привлекают новые высокоэффективные технологии получения ценных 

углеводородных продуктов из альтернативного сырья - природного газа, метанола и 

биомассы. Новым перспективным методом получения алкенов и ароматических 

углеводородов является процесс превращения метанола в присутствии 

высококремнеземных цеолитов типа ZSM-5.  

В связи с этим целью настоящего сообщения явилось изучение влияния 

концентрации лантана и фосфора на физико-химические и каталитические свойства 

цеолита типа ZSM-5 в процессе превращения метанола в ароматические углеводороды. 

Для исследования был взят цеолит типа ZSM-5 с мольным отношением SiO2/Al2O3 

равным 58. Катализаторы модифицированные 1,0-10,0 мас.% лантана, получали 

пропиткой H-ZSM-5 раствором нитрата лантана с последующим высушиванием (110 °С, 

4 ч) и прокаливанием (550 °С, 4 ч), с целью перевода в La-H-ZSM-5. Катализаторы, 

модифицированные 1,0-4,0 мас.% фосфора, получали пропиткой H-ZSM-5 и La-H-ZSM-

5 раствором гидрофосфата аммония. Конверсию метанола осуществляли на проточной 

установке со стационарным слоем катализатора (4 см3) при условиях: Р=0,1 МПа, t=350-

450 °С, объемная скорость 2 ч-1, длительность опыта 0,5 ч. 

Показано, что введение лантана пропиткой цеолита раствором нитрата лантана с 

последующим разложением соли при 550 °С приводит к существенному изменению 

свойств катализаторов: снижается их активность и возрастает селективность 

образования ароматических углеводородов, особенно п-ксилола. 

На модифицированном HZSM-5 в интервале температур 300-400 °С выход 

ароматических углеводородов составляет 9,5-14,8 мас.%, а селективность образования 

п-ксилола 28,8-34,5 %. При модифицировании H-ZSM-5 лантаном и фосфором 

происходит существенное снижение концентрации сильных бренстедовских кислотных 

центров и объема пор цеолита, в результате чего возрастает выход ароматических 

углеводородов и повышается селективность по п-ксилолу. Оптимальное содержание 

лантана, при котором наблюдаются хорошие выходы ксилолов (18 мас.%) и высокая 

селективность по п-ксилолу (72,0 %) соответствует 5,0 мас.%. Дополнительное введение 

в состав La-H-ZSM-5 фосфора в количестве до 2,0 мас.% снижает выход ароматических 

углеводородов до 12,5 мас.%, но резко повышает селективность катализатора по 

отношению к п-ксилолу (с 72,0 % до 92,2 %). 

Анализ данных об активности катализаторов, модифицированных фосфором и 

лантаном показывает, что на состав продуктов превращения метанола существенно 

влияют природа и концентрация модификатора, определяющий его активность и 

селективность. При модифицировании ZSM-5 соединениями фосфора и лантана 

изменяются его физико-химические и кислотные свойства. В результате 

модифицирования происходит уменьшение объема пор цеолита, а также уменьшение 

концентрации сильных бренстедовских кислотных центров и образование новых более 

сильных льюисовских кислотных центров. Увеличение пара-селективности 

катализаторов на основе ZSM-5 при модифицировании связано в основном двумя 

факторами: изменением пористой структуры и кислотности цеолита. 

Таким образом, показана возможность применения цеолита ZSM-5, 

модифицированного лантаном и фосфором для селективного синтеза п-ксилола из 

метанола. Пара-селективность катализаторов регулируется природой и концентрацией 

модификатора.  
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Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР), на сегодняшний день 

является одним из ведущих методов идентификации структуры и анализа молекул 

химических соединений в растворах [1]. Спектроскопия ЯМР - это отличный инструмент 

для получения исчерпывающей информации о внутримолекулярных характеристиках 

[2]. Однако, анализ и расшифровка спектральных данных, является крайне 

времязатратной задачей для исследователя. Поэтому сокращение времени получения 

информации из спектров ЯМР является одной из актуальных задач современной 

физической и аналитической химии. 

В данной работе был предложен экспресс подход к отнесению резонансных 

сигналов одномерных ЯМР спектров для класса алкалоидов. В качестве объекта 

исследования был выбран типичный представитель данного класса – стрихнин, молекула 

которого отличается сложной, а потому интересной для изучения структурой. 

Предложенный подход основан на известном эффекте зависимости химического сдвига 

от растворителя [3,4]. Данный эффект проявляется в том, что при растворении одного и 

того же вещества в различных растворителях, величины химических сдвигов могут 

существенно меняться. Причем, явные изменения происходят в тех сигналах спектра 

ЯМР, которые относятся к группам молекул наиболее подверженным электрофильной 

атаке со стороны растворителя. При помощи программного обеспечения Spartan v.1.1.4, 

была рассчитана карта электростатического отрицательного энергетического 

потенциала молекулы исследуемого соединения, что позволило выявить области 

электрофильной атаки. Так же, для решения поставленной задачи был применен 

комплекс методов ЯМР включающий в себя, как гомо-, так и гетероядерные двумерные 

подходы, что позволило получить однозначную информацию об отнесении сигналов 1H 

и 13C [5]. 

Анализ полученных результатов позволил сформулировать суть предлагаемого 

метода, которая состоит в получении быстрого отнесения сигналов спектра 1Н ЯМР для 

алкалоидов при помощи только одномерных ЯМР спектров в различных органических 

растворителях и карты электростатического отрицательного энергетического 

потенциала, без использования двумерных подходов. Причем, время отнесения сигналов 

спектров ЯМР и обнаружение характеристических групп уменьшается с нескольких 

месяцев до нескольких дней. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке фондов РФФИ  
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программы № RFMEFI61618X0097 и в рамках государственного задания номер 

государственной регистрации:01201260481. 
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Сучасні підходи розглядають технологію Ленгмюра-Блоджетт як зручний 

інструмент для проектування штучних систем з біологічними функціями та високою 

електрохімічною активністю, де основною умовою є утворення системи 

фермент/діелектрик/напівпровідник, тобто гетероструктури з заданими фізико-

хімічними та електрохімічними властивостями. І головну роль в цьому процесі виконує 

саме носій, як регулятор зв’язування ферменту з поверхнею [1]. Тому для відзначення 

впливу фізико-хімічних властивостей носія на електрохімічну поведінку гетероструктур 

на основі нативних ферментних препаратів редьки чорної (РЧ) та капусти білокачанної 

(КБ) були проведені їх випробування методами циклічної вольтамперометрії (ЦВА), 

спектроскопією електрохімічного імпедансу (СЕІ) та атомно-адсорбційним аналізом 

(ААС) з різними неорганічними носіями. 

 

Таблиця 1. Електрохімічні показники отриманих гетероструктур 

Система 
Ємність(С), 

мАч/г 
χ, Ом-1/г Система 

Ємність(С), 

мАч/г 
χ, Ом-1/г 

Бентоніт + КБ 26,3⋅10-5 5,7⋅10-4 Бентоніт + РЧ 1,6 3,1⋅10-4 

Мод. бентоніт+ 

КБ 
1,53⋅10-5 5⋅10-4 Мод. бентоніт+ 

РЧ 
0,068 3,5⋅10-4 

Каолін + КБ 0,39⋅10-5 4,0⋅10-3 Каолін + РЧ 51,3 2,1⋅10-4 

Аеросил-300 + 

КБ 
3,56⋅10-5 1,1⋅10-3 Аеросил-300 + 

РЧ 
95,7 1,5 10-4 

 

Таблиця 2. Еквівалентні співвідношення металів на поверхні носія 

Носій 
Еквівалентні співвідношення 

металів на поверхні для РЧ 

Еквівалентні співвідношення 

металів на поверхні для КБ 

Бентоніт Fe11,7 : Cu5,5 : Zn1 Cu1: Ni1,6 : Zn6,8 : Mn1,8 

Мод. бентоніт Сu1 Cu1 : Ni1,67 

Каолін Fe89,8 : Cu9,8 : Ni1 : Zn19 Cu1,2 : Ni1,8 : Zn7 : Mn1 

Аеросил-300 Fe40,1 : Cu3,1 : Ni1 : Zn9,6 Fe33,5: Cu2,5 : Ni2 : Zn16 : Mn1 

 

Експериментально доведено, що провідні та адсорбційні властивості, що 

формують здатність до накопичування енергії (табл. 1), є функціями металів, що входять 

до складу ферментного препарату та властивостей поверхні неорганічного носія 

(табл. 2). 
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Удосконалення процесів каталітичного окиснення органічних сполук 

нафтохімічного та вуглехімічного походження, що реалізуються в промислових 

масштабах, для одержання важливих кисневмісних продуктів, залишається актуальною 

задачею. Використання органокаталізу, а саме систем на основі N-гідроксиімідів, 

дозволяє підвищити швидкість і селективність процесу. Зокрема перспективними є 

системи N-гідроксиімід – неорганічний оксидант. Під цим кутом зору становить інтерес 

вивчення системи N-гідроксисукцинімід (NHSI) – перманганат калію (KMnO4).  

У роботі досліджували окиснення кумолу в інертному до окиснення розчиннику 

– ацетонітрилі, за присутності NHSI–KMnO4 при 25 oС у слабо кислому середовищі. 

Кінетику витрати MnO4
- вивчали фотоколориметрично. Виявлено, що швидкість 

витрачання перманганат-іонів суттєво збільшується при додаванні 

N-гідроксисукциніміду у реакційну суміш, де знаходяться кумол та KMnO4
 (табл. 1). 

Кінетичні прямі добре спрямляються у напівлогарифмічних координатах. 

Першою стадією окиснення кумолу в 

ацетонітрилі перманганатом калію є відрив атома 

водню від С–Н зв’язку перманганатом, а у 

кислому середовищі його протонованою формою 

H2MnO4(+), яка є активнішою, ніж 

непротонований перманганат-іон, з утворенням 

радикалів: (HO)2MnO2(+) + RH → (HO)3MnO(+) + R•, 

що підтверджується квантово-хімічними 

розрахунками (МОРАС2016). 

Дослідження кінетики окиснення кумолу 

(RH) молекулярним киснем за присутності NHSI 

та KMnO4 показало, що реакція перебігає як у 

випадку NHSI, де невелика швидкість 

ініціювання забезпечується реакціями NHSI з 

киснем, так і KMnO4, що реагує з молекулами 

кумолу з утворенням R•. Пришвидшення ж 

окиснення кумолу N-гідроксисукцинімідом за 

присутності KMnO4, можна пояснити відривом 

атома водню від О–Н зв’язку NHSI з утворенням 

сукцинімід-N-оксильного радикалу (SINO): 

NHSI + НMnO4 → SINO• + Н2MnO4,  

який в свою чергу може відривати атом водню від С–Н зв’язку кумола: 

SINO• + RH → NHSI + R• 

Утворені радикали беруть участь у подальшому ланцюговому процесі окиснення. 

  

 

Табл. 1. Залежність константи 

швидкості (k) реакції витрати MnO4
– 

при окисненні розчинів кумолу та 

кумолу + NHSI в ацетонітрилі від 

концентрації кумолу. 25 оС, 

[KMnO4] = 2,67·10-4 моль/л, 

[CH3COOH] = 0,066 моль/л 

[C6H5CH(CH3)2], 

моль/л 

[NHSI], 

моль/л k·104, с-1 

0,022 0 

0,0053 

0,31 

4,2 

0,065 0 

0,0053 

2,0 

7,3 

0,11 0 

0,0053 

3,4 

8,8 

0,15 0 

0,0053 

6,5 

16,0 

1,43 0 

0,0053 

46,0 

50,0 
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Нанорозмірний оксид церію є унікальним матеріалом з широким спектром 

застосування, що пов’язано з будовою його поверхні та окисно-відновними 

властивостями. Умови синтезу дозволяють регулювати такі параметри нанооксиду, як 

розмір кристалітів, кількість поверхневих дефектів, тощо, і, таким чином, керовано 

впливати на властивості кінцевого продукту. Вплив параметрів синтезу на структуру 

наноцерію висвітлено у багатьох публікаціях, але вплив температури прожарювання 

після осадження на властивості, включаючи каталітичні, залишається досі не вивченим.  

Для дослідження впливу температурної обробки на каталітичну активність 

нанорозмірного оксиду церію нами було синтезовано серію зразків. Осаджений оксид 

церію висушували при 20 °С та прожарювали протягом 1 год при температурах 120, 300, 

500, 800 °С на повітрі. Було показано, що морфологія отриманих зразків наноцерію, 

досліджена електронною мікроскопією, істотно не змінюється з підвищенням 

температури обробки. За допомогою енергодисперсійного рентгенівського 

спектрометру визначено елементний склад та показано, що вміст кисню в зразках зі 

збільшенням температури прожарювання спочатку зростає а потім знижується. Так, 

співвідношення О:Се для зразка висушеного при 20 °С складає 1,85, сягає 

максимуму - 2,08 для матеріалу термічно обробленого при 300 °С, при подальшому 

збільшенні температури прожарювання до 800 °С спадає до 1,69. Ми пояснюємо це тим, 

що під час прожарювання зразків відбуваються два паралельні процеси – відщеплення 

гідроксильних груп поверхні оксиду церію з втратою кисню, та поглинання кисню 

повітря із заповненням кисневих вакансій оксиду церію. Переважання одного процесу 

над іншим зумовлює різницю у співвідношенні О:Се в досліджуваних зразках при 

підвищенні температури обробки. Для визначення структурних характеристик 

синтезованих матеріалів було застосовано метод рентгенофазового структурного 

аналізу, який показав, що ступінь кристалічності і середній розмір кристалітів наноцерію 

збільшуються зі збільшенням температури термічної обробки.  

Каталітичну активність наноцерію досліджували в реакції розкладання пероксиду 

водню різної концентрації (1-10 %) наважками синтезованих матеріалів при кімнатній 

температурі в діапазоні рН 8-11. Було показано, що залежність каталітичної активності 

від рН є екстремальною з максимумом при рН 10.0. Найбільшу каталітичну активність 

виявив зразок, прожарений в середньому діапазоні температур (300 °С). Це пов’язано з 

тим, що на поверхні зразків, висушених при 20 °С і прожарених при 120 °С, присутні 

фізично зв'язані молекули води, які дезактивують активні центри. Нагрівання зразків до 

300 °С приводить до десорбції фізично адсорбованої води, і, як наслідок, каталітичні 

центри стають активними. При подальшому підвищенні температури обробки (500-

800 °С), хімічно зв’язані молекули води вивільняються з поверхні, а Ce3+ окислюється до 

Ce4+, що призводить до зниження каталітичної активності. 
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Твердотільний лазер успішно застосовується у промислових, військових, 

медичних та інших галузях завдяки малим розмірам, високій ефективності та відмінним 

робочим характеристикам [1].  

Алюмоітрієвий гранат (YAG), як основний матеріал для потужних твердотільних 

лазерів, добре вивчений протягом останніх десятиліть. Проте, Lu2O3 легований іонами 

РЗЕ (особливо при високій концентрації Yb3+) є матеріалом з покращеними 

властивостями [2]. Завдяки близьким значенням іонних радіусів і сили зв'язування іонів 

Lu3+ і Yb3+ іон Yb3+ може легко замінити іон Lu3+. Крім того, на загальну 

теплопровідність майже не впливає концентрація легування, що обумовлено незначним 

розсіюванням фононів.  

Температура плавлення Lu2O3 становить близько 2450 °C – тому досить складно 

виготовити монокристали Lu2O3 з великими розмірами і високими оптичними 

характеристиками за допомогою традиційного процесу росту з розплаву. Порошки 

високої чистоти та дисперсності, рівномірного розподілу частинок за розміром є 

ключовими для отримання високооптичної якісної кераміки [3]. Для синтезу порошків 

фази типу перовскиту, легованих рідкісноземельними елементами, використано багато 

методів – такі, як золь-гель метод, гідротермальний синтез і методи співосадження. 

Серед цих методів було встановлено, що метод співосадження є ефективним способом 

отримання порошків фази типу перовскиту на основі РЗЕ з однорідним хімічним і 

фазовим складом, високою дисперсією. 

У даній роботі синтезовано нанопорошки складу LaLuO3:Yb методом 

співосадження з розчинів нітратів РЗЕ. Добавка Yb3+ становила 3 % Yb3+. Порошки 

досліджено методами: РФА, диференційнотермічного та адсорбційно-структурного 

аналізів. 

Анізотропна прозора кераміка є перспективним матеріалом для отримання 

високоефективних твердотільних лазерів. 

 

1. Ikesue. A., Aung Y.L. Ceramic laser materials // Nat. Photonics. – 2008. – Vol. 2. – 
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3. Li S.S. Fabrication of 5at%Yb:(La0.1Y0.9)2O3 transparent ceramics by chemical 
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Vol. 71. – P. 56-61. 
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Гумінові і гіматомеланові кислоти є одними з найбільш хімічно активних частин 

бурого вугілля, торфу, ґрунтового гумусу, сланців і донних відкладень (сапропелів), що 

робить їх унікальними об'єктами для вирішення хімічних завдань різного плану. 

У роботі вивчно антирадикальні властивості гумінових (ГК) і гіматомеланових 

(ГмК) кислот з бурого вугілля александрійського родовища (Україна). ГК є фракцією 

гумінових речовин, отриманих низькотемпературною екстракцією NaOH з початкової 

сировини; ГмК – фракцією, отриманою екстракцією етанолом. Методом 

спектрофотометрії досліджена взаємодія вільних радикалів 

2,2-дифеніл-1-пикрилгидразила (ДФПГ) з ГК і ГмК в середовищі диметилсульфоксида і 

отримані характерні кінетичні криві витрачання ДФПГ. Показано, що із зростанням 

концентрації гумінових речовин зменшується кількість залишкового вмісту ДФПГ в 

розчині, тобто збільшується антирадикальна активність. Для характеристики 

антирадикальної активності використовують "ефективне співвідношення концентрацій" 

ECR50, що дорівнює відношенню концентрацій антиоксиданту і ДФПГ, яке забезпечує 

зниження концентрації окисника в 2 рази протягом 5 хвилин. Значення параметра ECR50 

є зворотно пропорційним антирадикальній активісті. Із зменшенням параметру 

антирадикальна дія зростає. Порівняння значень параметра ECR50 (таблиця 1) 

досліджуваних гумінових речовин вказує на те, що ГК мають більш виражені 

антирадикальні властивості, ніж ГмК. 

 

Таблиця 1. Значення параметра ECR50, величини залишкового вмісту ДФПГ (%ДФПГ) 

залежно від концентрації гумінових речовин (С), і кількість гумінових речовин 

(г/г(ДФПГ)), що припадає на 1 г ДФПГ 

С, 

мг/л 
г/г(ДФПГ) 

ECR50 %ДФПГ 

ГК ГмК ГК ГмК 

27,0 

30,9 

54,0 

61,8 

1,14 

1,30 

2,28 

2,60 

 

 

5,53 

 

 

16,39 

90,9 

87,8 

79,9 

81,1 

95,0 

94,7 

93,2 

91,6 

 

Таким чином, ця робота продемонструвала можливість використання 

спектрофотометричного методу для дослідження гумінових речовин з урахуванням їх 

інтенсивного забарвлення. 

Виявлена в роботі антирадикальна активність дає можливість використання їх як 

перспективних природних, біологічно-активних полімерів і може привести до розробки 

нових класів наноматеріалів. 
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Імінопохідні госиполу – це сполуки на основі природного поліфенолу, госиполу, 

що мають виражену біологічну активність. Різноманіття біологічних властивостей 

імінопохідних госиполу значною мірою обумовлене їхнім існуванням у різних 

таутомерних формах (дієнамінній і діімінній). Для визначення таутомерної форми 

основи Шиффа госиполу з 3-аміно-5-метилізоксазолом в твердому стані, було проведено 

реєстрацію ІЧ спектра в таблетці КBr і квантово-хімічні розрахунки ІЧ спектрів 

дієнамінної і діімінної таутомерних форм цієї сполуки. 

Експериментальний ІЧ спектр основи Шиффа госиполу з 3-аміно-5-

метилізоксазолом і розрахований ІЧ спектр дієнамінної таутомерної форми добре 

узгоджуються між собою. Так, практично співпадають смуги поглинання, що 

відповідають ν(O1,1'-H) і ν(O6,6'-H). В експериментальному спектрі при 1605 см-1 

спостерігається інтенсивна смуга поглинання, якій в розрахованому спектрі (дієнамінна 

форма) відповідає смуга при 1604 см-1, обумовлена коливанням δ(N13,13'-

H)+ν(C15,15'=C16,16')+ν(C7,7'=O). Однак, розрахункові дані свідчать, що внесок потенційної 

енергії коливання ν(С7,7'=О) для смуги при 1604 см-1 складає всього 2,7 %. А найбільший 

внесок потенційної енергії ν(С7,7'=О) спостерігається для смуги, що має середню 

інтенсивність і знаходиться при 1576 см-1 (39,0 %). Таке нехарактерне для карбонільної 

групи положення смуги поглинання в спектрі може бути обумовлене утворенням 

внутрішньомолекулярних водневих зв’язків O–H•••O=C і N–H•••O=C. В розрахованому 

ІЧ спектрі діімінної таутомерної форми, окрім смуг поглинання, що відповідають ν(O1,1'-

H) і ν(O6,6'-H), з’являється додаткова інтенсивна смуга поглинання в області 3000 см-1, 

що відповідає ν(O7,7'-H). Інтенсивна смуга при 1604 см-1 (що є характерною для 

імінопохідних госиполу в дієнамінній формі) зникає, а замість неї з’являється інтенсивна 

смуга поглинання при 1564 см-1, що відповідає ν(С=N)+ν(С=С). Отже, зіставлення 

експериментального і розрахованих ІЧ спектрів основи Шиффа госиполу з 3-аміно-5-

метилізоксазолом свідчить, що в твердому стані ця сполука існує в дієнамінній 

таутомерій формі. 

Таким чином, сумісне використання ІЧ спектроскопії і квантово-хімічних 

розрахунків дозволяє встановити таутомерні форми імінопохідних госиполу. 

 

 
Рис. 1. Будова таутомерів і нумерація атомів основи Шиффа госиполу з 3-аміно-5-

метилізоксазолом 
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Інтеркаляція – це явище, що складається з оборотного впровадження йонів, атомів 

або молекул (інтеркалянти), в міжшарові проміжки кристалічних неорганічних матриць 

шаруватої структури (типа PbI2) з утворенням сполук із різноманітною стехіометрією. 

Важливою особливістю інтеркаляції є збереження цілісності кристалічної структури 

матриці. Як правило, спостерігається лише деяке збільшення параметрів гратки в одному 

чи декількох напрямках. Разом з тим, інтеркаляція супроводжується істотною зміною 

фізико-хімічних властивостей, електронної структури, електричних, магнітних і 

спектральних характеристик речовини-матриці, чим і викликаний інтерес до цих сполук, 

які використовуються в якості каталізаторів, анодних і катодних матеріалів в первинних 

і вторинних джерелах струму сонячних батарей, твердих мастил, селективних сорбентів 

при поділі та очищенні речовин, напівпровідникових матеріалів для твердотільної 

електроніки. 

Синтез інтеркаляційних сполук на основі PbI2 здійснюють шляхом занурення 

монокристалів PbI2 в насичений розчин PbI2 в інтеркаляті. Для ефективного проведення 

синтезу потрібні відомості про фізико-хімічні властивості розчинів PbI2 в інтеркаляті. 

Мета даної роботи – експериментальне визначення розчинності ( 0C ,) PbI2 в 

інтеркаляті – N,N-диметилформаміді (ДМФ), а також густини (d) і динамічної в’язкості 

( ) розчинів PbI2 в інтеркаляті. 

Вимірювання густини розчинів проводилося в капілярних пікнометрах з 

діаметром капіляра 0,8 мм і ємністю 10–25 мл. Відносна похибка вимірювання густини 

не перевищувала 0,02%. Динамічна в'язкість розчинів вимірювалася скляними 

капілярними віскозиметрами з водяними оболонками типу ВПЖ-2 і ВПЖ-3 з діаметром 

капілярів від 0,34 до 0,56 мм. Динамічна в'язкість ƞ розраховувалася за рівнянням: 

k d =    (де k – константа віскозиметра; d – густина розчину;  – час витікання рідини 

через капіляр, який визначається як середнє з результатів декількох (не менше 5) 

вимірювань. Відносна похибка вимірювання в’язкості не перевищувала 1 %. Розчинність 

PbI2 в ДМФ визначалася візуально за появою опалесценції, а також за допомогою УФ-

спектроскопії розчинів (спектрофотометр СФ-56). 

В таблиці 1 наведені результати визначення 0C , d,  . 

  

2N
 

310d − , 
3кг м−   , мПа  с 

0C , моль/л 

0,0094 0,9923 0,88 

0,659  0,005 
0,0185 1,0376 0,98 

0,0326 1,1133 1,17 

0,0428 1,1612 1,32 

 

Отримані результати сприяли удосконаленню технології добування 

інтеркаляційної сполуки PbI2·ДМФ. 
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Вода относится к сильно структурированным жидкостям и в межчастичных 

зазорах метилкремнезема может взаимодействовать с его поверхностью лишь по 

механизмам гидрофобной гидратации, в основе которой лежат ван-дер-ваальсовы 

взаимодействия, поскольку на поверхности практически отсутствуют группы, с 

которыми молекулы воды могут формировать водородносвязанные комплексы. 

Благодаря склонности молекул воды к формированию пространственно упорядоченной 

сетки водородных связей, даже в гидрофобном окружении она может находиться в 

кластеризованном состоянии, которое зависит от морфологии межчастичных зазоров 

метилкремнезема. 

Поэтому целью настоящей работы было изучение влияния гидрофобной 

поверхности на изменение свободной энергии воды в процессе ее внедрения в 

межчастичные зазоры при механической нагрузке. В качестве метода измерения энергии 

связывания воды с гидрофобным метилкремнеземом, использовали 

низкотемпературную 1Н ЯМР-спектроскопию. Изучение связывания воды с 

поверхностью метилкремнезема проводили в среде метана, который использовался в 

качестве стандарта химического сдвига (δН(СН4) = 0 м.д.) 

Показано, что химический сдвиг воды, адсорбированной в гидрофобном 

окружении частиц метилкремнезема, увеличивается от δН = 4 м.д. при Т = 280 К до δН = 

7 м.д при Т = 215 К. Отсюда следует, что практически вся адсорбированная вода 

находится в сильноассоциированном состоянии, причем ассоциированность воды лишь 

немного меньше, чем для жидкой воды. Вблизи δН = 0 м.д. в спектрах фиксируется 

слабый сигнал адсорбированного метана, а при δН = 1.5 м.д. – сигнал 

слабоассоциированной воды. Следует отметить, что ввиду близости химических сдвигов 

WAW и метана, последний может маскировать присутствие WAW при низких 

температурах, когда можно ожидать максимальной величины адсорбции метана. 

 

Снятые при разных температурах спектры 1Н ЯМР воды, адсорбированной в 

межчастичных зазорах метилкремнезема (а, б) 

 

Таким образом, адсорбированная гидрофобным кремнеземом вода имеет 

максимальную межфазную энергию и находится в кластеризованном состоянии, причем 

радиус кластеров не превышает 10 нм. Вероятно, рост величины межфазной энергии в 

процессе создания композита метилкремнезем/вода под воздействием высоких 

механических нагрузок, обусловлено переводом воды из объемного в кластеризованное 

состояние.  

а 

 
б 
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Hydrogenation catalysts are widely used in modern fine organic synthesis for 

preparation of active pharmaceutical ingredients (API), compounds for agrochemistry, etc. 

Evaluation of such catalysts' activity is important task, because the properties of such systems 

strongly depend on their preparation method. Development of simple method for catalysts 

activity assessment is required for experiment planning as well as catalysts quality control. 

The aim of this work was to develop a simple method for determination of 

hydrogenation catalysts activity. Hydrogenation of readily available imidazo[1,5-a]pyridines 

was chosen for this aim because of several reasons. 1. The reaction undergoes under 1 atm H2 

which excludes necessity of autoclave equipment. 2. Course of the reaction can be controlled 

by as simple method as UV-spectroscopy. There is significant difference in electronic spectra 

of the reaction products: λmax = 365 nm for starting compound (A, Fig. 1), λmax = 275 nm for the 

first hydrogenation product (B). These bands aren’t obscured by adsorption of other compounds 

in the reaction mixture (B and C or A and C, respectively). λmax = 220 nm for the second product 

(C), and the intensity of this peak can be calculated by analysis of total spectrum because of 

overlap with the bands of A and B in this spectral region. 
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Fig. 1. Formulae of the compounds and reaction scheme 

 

Hydrogenation of the substituted imidazo[1,5-a]pyridines was performed by gaseous H2 

at 20–40 °C and 1 atm. Formation of various products in certain time periods depended on the 

activity of the catalyst (Fig. 2), such dependency allowed to make conclusion regarding 

catalytic activity of the sample. 
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Fig. 2. Graphs, showing changes of spectra depending on hydrogenation time for different 

catalysts (one example on left; three different Pd/C samples on right) 
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Ароматические углеводороды широко используются в нефтехимическом и 

органическом синтезе. Среди ароматических углеводородов производство этилбензола 

занимает одно из ведущих мест. В настоящее время мировые мощности его производства 

составляют около 50 млн.т/год. более 90 % выпускаемого этилбензола расходуется на 

получение стирола – одного из важнейших продуктов нефтехимии. 

В промышленности этилбензол получают двухстадийным процессом, 

базирующимся на каталитическом дегидрировании этана в этилен и дальнейшем 

алкилировании бензола этиленом в присутствии катализаторов Фриделя-Крафтса или 

фосфорной кислоты на кизельгуре. проведение такого процесса в одну стадию на 

цеолитных катализаторах – коррозионно-устойчивых и экологически безопасных, 

является важной и актуальной задачей. 

Целью настоящего сообщения явилось исследование влияния количества и 

природы модифицирующей добавки (Sc, La, Ho) на активность и селективность цеолита 

ZSM-5 в процессе алкилирования бензола этанолом. Содержание модификаторов в 

катализаторе составляло 3,0 мас.%. 

В качестве носилеля использовали ZSM-5 с силикатным модулем равным 61, 

который переводили в декатионированную форму путем ионного обмена с 

использованием водного раствора 0,1 N раствора NH4Cl. Цеолиты модифицировали 

методом пропитки с использованием растворов нитратов скандия, лантана и гольмия. 

Алкилирование бензола этанолом проводили в проточной установке со стационарным 

слоем катализатора (4 см3) при атмосферном давлении в интервале температур 350-

500 °С с объёмной скоростью 1,0 час-1 и мольном соотношении бензол:этанол – 2:1. 

Модификация металлами существенно влияет на активность и селективность 

цеолитного катализатора. 

Установлено, что модифицирование НZSM-5 металлами (Sc, La, Ho) приводит к 

увеличению как селективности процесса, так и выхода этилбензола. На 

немодифицирванном НZSM-5 при 450 °С выход этилбензола составляет 25,4 мас.% при 

селективности 43,2 %. В результате модифицирования выход этилбензола возрастает до 

32,5-42,8 мас.%, а селективность – до 55,3-63,7 %. Максимальный выход этилбензола 

получен на образце, модифицированном скандием. По выходу этилбензола 

катализаторы расположены в следующий ряд:  

Sc-HZSM-5 > La-HZSM-5 > Ho-HZSM-5. 

Селективность по этилбензолу на модифицированных цеолитах также зависит от 

природы модифицирующей добавки. По степени селективности по этилбензолу в 

зависимости от модифицирующего металла катализаторы распологаются в следующий 

ряд:  

La-HZSM-5 > Ho-HZSM-5> Sc-HZSM-5. 

Максимальная селективность по этилбензолу достигается на La-HZSM-5 и 

составляет 63,7 %. В отличие от Sc-HZSM-5 в продуктах реакции, полученных на 

образцах, содержащих La и Ho, отсутствуют толуол и этилтолуолы, что значительно 

повышает селективность катализатора по этилбензолу. 

Таким образом, природа модифицирующего металла в цеолитах HZSM-5 и играет 

определяющую роль в его селективности и каталитической активности.  
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Одним из решений проблемы поиска альтернативного сырья для получения продуктов 
нефтехимической промышленности, может стать вовлечение в переработку природного газа. 
Процесс ароматизации компонентов природного газа протекает в присутствии различных 
каталитических систем, среди которых наиболее эффективными считаются 
высококремнеземные цеолиты типа ZSM, модифицированные переходными металлами. 

Целью данной работы явилось исследование каталитических свойств 
полиметаллических катализаторов в процессе ароматизации компонентов природного газа. 

Для исследования использовали цеолит типа ZSM-5 с мольным отношением 
SiO2/Al2O3 равным 33. Катионные формы цеолита (CdZSM-5 и ZnZSM-5) получали 
методом ионного обмена с использованием водных растворов ацетатов кадмия и цинка. 
Полиметаллические катализаторы готовили путем механического смешения CdZSM-5 или 
ZnZSM-5 с карбонатом лантана и карбонилом вольфрама с последующим прокаливанием 
приготовленных смесей при температуре 550 °С в течение 3 ч. В качестве сырья 
использовали природный газ состава (мас.%): метан – 84,1; этан – 4,5; пропан – 6,7 %; 
бутаны – 4,2 %; пентаны – 0,1. Конверсию природного газа проводили на проточной 
установке в интервале температур 600-700 °С и объёмной скорости 800-1200 ч-1. 

Немодифицированный НZSM-5 проявляет невысокую активность: конверсия 
природного газа при 700-750 °С и 1000 ч-1 составляет 13,2-14,0 %, а выход ароматических 
углеводородов – 6,1-6,2 мас.%. НZSM-5 проявляет низкую стабильность: при увеличение 
продолжительности работы, его активность постепенно снижается и через 5 часов 
катализатор практически теряет свою активность. Введение в состав цеолита 4,0 мас.% W 
заметно повышает его активность. При температуре реакции 750 °С на образце, 
содержащем 4,0 мас.% W выход бензола и нафталина достигает 10,9 мас.% и 18,3 мас.% 
соответственно. При температуре 750 °С конверсия природного газа достигает 38,19 %, а 
выход ароматических углеводородов возрастает до 31,8 мас.%, а выход ароматических 
углеводородов возрастает до 31,8 мас.%. Введение в состав биметаллического 
катализатора 4,0 % W CdZSM-5 и 4 % W ZnZSM-5 лантана в количестве до 1,5 мас.% 
приводит к повышению, как степени превращения природного газа, так и выхода 
ароматических углеводородов. На полиметаллических цеолитных катализаторах 4,0 % W 
CdZSM-5 и 4 % W ZnZSM-5 выход ароматических углеводородов возрастает до 34,5 
мас.%. Дальнейшее увеличение концентрации лантана до 2,0 мас.% в полиметаллическом 
катализаторе приводит к снижению выхода ароматических углеводородов до 31,8 мас.%. 

Следует отметить, что модифицирование W-ZSM-5, CdZSM-5 или ZnZSM-5 
существенно повышает выход бензола, а также стабильность его работы. 
Полиметаллические катализаторы проявляют высокую активность и стабильность 
работыв течение 20 часов. Модифицирование ZSM-5 цеолита Cd и Zn существенно 
снижает концентрацию сильных бренстедовских кислотных центров. Однако в результате 
модифицирования образуются новые более сильные льюисовские кислотные центры. 
Модифицирование W-Н-ZSM-5 с Cd-ZSM-5 и Zn-ZSM-5 цеолитами приводит к 
дальнейшему перераспределению кислотных центров по силе и концентрации. В 
результате модифицирования происходит изменение соотношения слабых и сильных 
кислотных центров цеолита, что сказывается на его каталитических свойствах в 
превращении компонентов природного газа. 

Таким образом, изучение совместного промотирующего влияния вольфрама и 
лантана на каталитические свойства CdZSM-5 и ZnZSM-5 в процессе конверсии 
природного газа показали, что добавки этих модификаторов приводят к повышению его 
активности и селективности в образовании ароматических углеводородов.  
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В отличие от однокомпонентных металлических покрытий в настоящее время все 

большее применение находят электролитические многокомпонентные металлические 

сплавы за счет улучшения таких свойств как твердость, прочность, износостойкость, 

коррозионная стойкость, жаростойкость, жаропрочность, антифрикционные, магнитные 

и каталитические свойства. 

Высокими механическими и защитными свойствами обладают хромовые 

покрытия, получаемые из электролитов на основе солей шестивалентного хрома.  

Поскольку электролиты хромирования имеют высокую токсичность и 

экологическую опасность, ведутся поиски альтернативы хромовым покрытиям. В связи 

с этим, как их возможную замену, предлагается использовать электролитически 

осажденные из мало- и нетоксичных электролитов сплавы, а именно – никель-

кобальтовые. 

Никель-кобальтовые сплавы можно использовать в качестве износостойких 

покрытий, путем нанесения их на детали машин и разнообразные механизмы для 

восстановления поверхностного слоя, а также на пресс-формы, с помощью которых 

изготавливают изделия из различных пластмасс. Кроме этого, покрытия из данных 

сплавов жаростойки и обладают высокими магнитными свойствами. 

Другой областью применения никель-кобальтовых покрытий может быть 

нанесение тонкого слоя в качестве отделки изделий с целью повышения защитно-

декоративных свойств из-за привлекательного внешнего вида и высокой отражательной 

способности. 

Никель-кобальтовые покрытия получали из сульфатного электролита с 

органическими добавками. Режим электролиза: плотность тока 2,5-20 А/дм2, 

температура 10-60 ºС. Изучалось влияние плотности тока и температуры электролиза на 

отражательную способность и микротвердость полученных слоев. 

Исследования морфологии поверхности покрытий толщиной 30-40 мкм 

проводили на растровой электронном микроскопе РЭМ-106И, микротвердость измеряли 

с помощью микротвердомера ПМТ-3 с нагрузкой 50 г, отражательную способность – с 

помощью фотоэлектрического блескомера ФБ-2. 

Анализ полученных данных электронно-микроскопических исследований и 

определения механических и физических свойств показал, что режим и условия 

электролиза в значительной степени влияют на структуру покрытий из никель-

кобальтовых сплавов.  

Так, наиболее блестящие защитно-декоративные покрытия получали при 

температуре электролита 50-60 ºС и плотности тока 2,5-5 А/дм2. А наиболее твердые – 

при температуре электролита 30-40 ºС и плотности тока 5-10 А/дм2, при этом 

микротвердость составляла 540 кг/мм2. 

Кроме того, величина выхода по току никель-кобальтовых сплавов достигала 

60 % при плотностях тока 10 А/дм2. Затем, с увеличением плотности тока, выход по току 

снижался, что может быть связано с повышением количества выделяющегося при этом 

водорода. 

По результатам проведенных электронно-микроскопических исследований и 

изучения механических и физических свойств был разработан электролит для нанесения 

покрытий сплавом никель-кобальт и определены режимы получения качественных слоев 

с заданной структурой и свойствами. 
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Fluorinated compounds are widely used in pharmacy and agrochemistry. Separation of 

amines is an important task for organic chemistry and analysis. Search of new carriers for 

chromatograhic separation of fluorinated and non-fluorinated amines and determination of 

factors that influence efficiency of such compounds separation is an important task of modern 

physical chemistry. Porous coordination polymers, or metal-organic frameworks (MOFs), are 

promising compounds for sorption and chromatographic separation of various compounds. 

The aim of this study was to reveal the possibility of fluorinated amines separation using 

aluminium fumarate – [Al(OH)(fum)]n (fum2- = dianion of trans-1,2-ethylenedicarboxylic acid) 

which is referred to MIL-53 structural type [1]. The framework of this compound contains 1D 

pores with size ca. 66 Å2, which can be filled with substrate. 

It was found that the column with [Al(OH)(fum)]n allows separating isomeric 

nitroamines and fluorinated nitroamines in pair, shown on Fig. 1. Experiments were performed 

using the mixtures of n-hexane methyl-tert-butylether as eluent. The eluted compounds were 

identified by thin layer chromatography by comparison with standards. In the cases of 2-amino-

5-fluoronitrobensene/2-amino-nitrobensene and 2-amino-4-fluoronitrobensene/2-amino-3-

fluoronitrobensene the order of compounds elution from the column filled with [Al(OH)(fum)]n 

was inverted compared to the ratio of Rf on silicagel. It can be noted that separation efficiency 

improves with increase of logP difference (where logP is the measure of compound 

hydrophobicity [2]).  
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Fig. 1. Formulae of compound pairs, which were examined. The digits indicate the order of 

elution from the column 
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Застосування електрокаталізаторів в електрохімічному виробництві водню 

дозволяє зменшити перенапругу та, як наслідок, енерговитрати. Вартість та обмеженість 

світових запасів платини, найбільш активного електрокаталізатору для реакції виділення 

водню (РВВ), обумовлюють необхідність пошуку та розроблення ефективних 

електрокаталізаторів РВВ, що не містять дорогоцінних металів. Серед таких 

каталізаторів достатньо високими функціональними характеристиками у РВВ 

відзначаються, зокрема, карбіди, халькогеніди, фосфіди, нітриди та карбонітриди 

перехідних металів, а також композити на їхній основі. 

В даній роботі шляхом високотемпературної обробки в інертній атмосфері 

композитів на основі полі-5-аміноіндолу, оксиду графену та різних гетерополікислот 

типу Кегіна було одержано гібридні електрокаталізатори РВВ, які уявляють собою 

допований гетероатомами азоту та фосфору відновлений оксид графену, вкритий 

наночастинками Mo2C або WC – Mo2C/N,Р-C, WC/N,Р-C та Mo2C/N-C (із використанням, 

відповідно, 12-фосформолібденової, 12-фосфорвольфрамової та 12-

кремніймолібденової кислот). Методом рентгенівської дифракції підтверджено 

наявність фаз Mo2C та WC в одержаних композитах, а зображення ТЕМ Mo2C/N,Р-C 

композиту свідчить про рівномірний розподіл карбіду молібдену на графеновому носії. 

Методом РФС було підтверджено N, P допування графену. 

В результаті проведених електрохімічних досліджень встановлено здатність 

композиту Mo2C/N,Р-C виступати ефективним електрокаталізатором процесу виділення 

водню з води як у кислому, так і в лужному середовищах (табл.). Висока активність 

Mo2C/N,Р-C у РВВ може бути пов’язана із спільною каталітичною дією активних центрів 

в композиті (Мо2С, С/Nx, С/Px тощо), що формуються під час його одержання шляхом 

піролізу. На користь такого припущення свідчать порівняння електрокаталітичних 

властивостей Mo2C/N,Р-C у РВВ з встановленими для Mo2C/N-C та WC/N,Р-C. Заміна 

Мо2С на WC у WC/N,Р-C та відсутність допування графенового матеріалу фосфором у 

Mo2C/N-C очевидно є однією з причин значно нижчої активності таких композитів у 

РВВ, порівняно з встановленою для Mo2C/N,Р-C (табл.). 

 

Таблиця. Основні параметри РВВ (Тафелівський нахіл – b; струм обміну – j0; 

перенапруга при 10 мА/см2 – η10; потенціал початку виділення водню – Eonset) для 

одержаних електрокаталізаторів 

Каталізатор Електроліт 
b, 

мВ/порядок 

j0, 

А/см2 

η10, 

мВ 

Eonset, 

мВ відн. RHE 

Mo2C/N,Р-C 
0,5М H2SO4 

(рН 0) 

60 5,4E-6 195 -147 

Mo2C/N-C 92 1,7E-6 347 -233 

WC/N,Р-C 89 8,8E-7 361 -250 

Mo2C/N,Р-C 
1М NaOH 

(рН 14) 

57 1,0E-1 119 -21 

Mo2C/N-C 80 8,6E-3 254 -137 

WC/N,Р-C 89 4,4E-3 308 -163 
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Забруднення водойм барвниками є серйозною проблемою у більшості країн світу. 

Висока концентрація цих речовин у стічних водах здатна порушувати біологічну якість 

води, тому вилучення барвників є основною задачею для відповідних галузей 

промисловості. Хімічні методи очищення є найефективнішими, тому що можуть 

привести майже до повної мінералізації органічних забрудників (RH) та застосовуються 

для більш широкого спектру речовин. Більшість сучасних хімічних методів засновано на 

процесах окислення, зокрема, з використанням реагенту Фентона. Метою даного 

дослідження було встановлення впливу добавок речовин природного походження на 

окислювальне знебарвлення метилового фіолетового (МФ) та індигокарміну (ІК) 

системою Фентона. Кінетичні вимірювання проводили спектрофотометричним методом 

за кімнатної температури та рН = 3. Як добавки природного походження використано 

аскорбінову кислоту (АК), фруктозу (Ф) та L-цистеїн (Ц). 

Встановлено, що початкова швидкість знебарвлення (W0) розчину та конверсія 

МФ (S, %) в присутності добавок залежить від співвідношення Fe2+/Н2О2. Так, у системі 

[RH]/[H2O2]/[Fe2+] ступінь перетворення МФ становить 88 %, W0 = 5,4∙10-8 моль·л-1·с-1. 

На Рис. 1 показано, що з підвищенням вмісту Fe2+ чи Н2О2 у межах від 1,0∙10-4 М до 

4,0∙10-4 М в системі [RH]/[H2O2]/[Fe2+]/[AК] W0 та S збільшуються. При подальшому 

збільшенні [Fe2+]0 спостерігається уповільнення процесу. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Зміна концентрації МФ в розчині у часі при різних [Fe2+]0 (а) та [Н2О2]0 (б). 

[МФ]0 = 1,67∙10-5 М, [AК]0 = 1,32∙10-5 М, рН = 3.  

(1) – [AК]0 = 0 М; [Н2О2]0 = 1,0∙10-4 М; [Fe2+]0 = 4,0∙10-4 М. 

(а): [Н2О2]0 = 4,0∙10-4 М; [Fe2+]0: (2) – 1,0∙10-4 М;(3) – 2,0∙10-4 М; (4) – 4,0∙10-4 М; 

(б): [Fe2+]0 = 4,0∙10-4 М; [Н2О2]0: (2) – 1,0∙10-4 М; (3) – 2,0∙10-4 М; (4) – 4,0∙10-4 М 

 

Встановлено, що в залежності від концентрації добавки і її природи 

спостерігається прискорення чи уповільнення процесу. У випадку МФ добавки АК, Ф та 

Ц у кількостях, на порядок менших за концентрацію компонентів системи Фентона, 

забезпечують підвищення конверсії на 15 % та збільшення W0 у 1,5–2 рази порівняно з 

сумішшю без добавок. При використанні як субстрату ІК за тих самих умов знебарвлення 

розчину прискорюється у 6,5 разів. Отже, варіюванням природи добавок природного 

походження та їх вмісту можна змінювати ефективність реактиву Фентона.  
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Селективність в реакціях насичених вуглеводнів в сірчанокислотних розчинах 

металокомплексів хрому(VI), ванадію(V), паладію(II), платини(III), ртуті(II) і в самій 

сірчаній кислоті (реагент SO3H
+) є одним із тестів на механізми активації звязку C–H в 

мяких умовах при температурі Т ≤ 250 °С. 

В таблиці для 5-и металокомплексів зіставлені селективності, як відношення 

констант швидкості (k): а) звязкові, для вторинного (20) й третинного (30) звязків С–Н в 

алканах і для вторинного звязку С–Н в циклогексані (2с
0); б) субстратні, для 3-(або 2) 

метилпентану й н-гексану, k(i-C6H14)/k(n-C6H14), які використані для визначення 30:20, і 

для ізогексану й циклогексану, k(i-C6H14)/k(с-C6H12), для визначення 30:2с
0. Аддитивна 

модель дозволяє оцінити константи розщеплення звязків С–Н втор. в н-гексані (k2), ізо-

гексані (k2) та циклогексані (k2,с), трет. С–Н в ізогексані (k3) за умови, що: 1) рівноцінні 

всі втор. звязки С–Н в ізо- й н-алканах з однаковим числом атомів С, а також всі 12 

звязків С–Н в циклогексані; 2) внеском перв. звязків С–Н в константу швидості можно 

знехтувати: k(n-C6H14) = 8k2, k(i-C6H14) = k3+4k2, k(с-C6H12) = 12k2,с. Метан в цих умовах 

не окислюється. 

 

Таблиця. Селективності* в реакціях алканів и циклоалканів в сірчанокислих розчинах 

металокомплексів і в самій сірчаній кислоті при Т ≤ 90 °С 

реагент 

Т, С 

Cr6+ 

25 

V5+ ** 

40 

Pd2+ 

90 
Pt2
3+ 

90 

Hg2+ 

90 

SO3H
+ 

90 

[H2SO4], % 60,3 93,0 94,9 93,0 93,0 97,7 

k(i-C6H14)/k(n-С6H14) 6*** >10 12 180 200 120 

k(i-C6H14)/k(с-С6H12) 4*** 2 1,5 40 160 110 

30 : 20; 30 : 2с
0 40; 40 >80; 25 89; 17 1440; 470 1590; 1910 980;1270 

*Е. С. Рудаков. Реакции алканов с окислителями, металлокомплексами и радикалами в 

растворах. Киев: Наук. думка, 1985. 248 с.**ТримерV3О2, ця робота.***3-Метилпентан. 

 

За величинами селективності реагенти розділені на 2-і групи. 1) Cr(VI), V3O2, 

Pd(II); низькі, 30:20=40–90 і 30:2с
0=17–40. 2) Pt2

III, Hg(II), SO3H
+; високі, 30:20=1000–1600 і 

30:2с
0 =500–1900. Це узгоджується з тим, що активація звязку С–Н йде в 1-й групі за 

гомолітичним (відрив атому Н), в 2-й за гетеролітичним (відрив йонів Н+ або Н–) 

маршрутами. 

У роботах Періани, Сена (J. Mol. Catal. A: Chem. 2004. 220. P. 7) показано, що при 

(180–250) ºС в розчинах 100 % ≥ [H2SO4] ≥85% метан окислюється Pt(II), Hg(II), Pd(II) 

через утворення метанового комплексу з металевим центром М і далі інтермедіату 

[СН3МLn], гетероліз якого по звязку [СН3–М]+ призводить до CH3OSO3H 

Унікальність Pd(II)–H2SO4 складається з двох реакцій, які відсутні в інших 

розглянутих системах: 1) 90 ºС, комплекси Pdn (n=0–2) забезпечують перетворення 

циклогексану в бензол за маршрутом окислювального дегідрування, «захищая» 

інтермедіати циклогексену і діену, що утворюються, від побічних маршрутів; за даними 

таблиці на Pd(II) найнижча селективність 30: 2с
0 = 17:1 (Катализ. Механизмы гомогенного 

и гетерогенного катализа, кластерные подходы. Киев: Наук. думка, 2002. 541 с.); 

2) ~200 ºС, отримання оцтової кислоти (J. Catal. 2006. 237. P. 111) через утворення оксиду 

вуглецю в реакціях Pd(ОSO3H)2 з СН3ОSO3H та окислювальне приєднання СО по звязку 

С–Pd в [СН3PdLn] і взаємодію (СН3СО)Pd(ОSO3H) з H2SO4.  
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Окиснення ароматичних нітрогеновмісних сполук пероксикислотами в більшості 

випадків перебігає гладко, при цьому утворюється відповідно карбонова кислота та N-

оксид. Продукти окиснення знаходять широке застосування як фізіологічно активні 

речовини та вихідні реагенти в органічному синтезі. Вплив реакційного середовища в 

даних реакціях вивчений недостатньо. Тому метою нашого дослідження було вивчення 

швидкості окиснення хіноліну (ХН) і акридину (АН) пероксидекановою кислотою (ПДК) 

в різних органічних розчинниках та пошук кореляційних залежностей, які зв’язують 

константи швидкості досліджуваних процесів з основними фізико-хімічними 

параметрами розчинників. Механізм досліджуваної реакції включає в себе швидке 

формування на першій стадії проміжного реакційного комплексу, який, розкладаючись 

на другій стадії, дає відповідні продукти реакції. Загальну швидкість процесу визначає 

друга стадія реакції. Кінетику швидкості окиснення можна описати кінетичним 

рівнянням швидкості реакції першого порядку. 

За тангенсом кута нахилу кінетичних залежностей були визначенні ефективні 

константи швидкості окиснення ароматичних нітрогеновмісних сполук (k). Отриманні 

результати вказують на те, що на процес окиснення ХН та АН пероксидекановою 

кислотою суттєво впливає середовище, в якому проводиться реакція. За температурними 

залежностями k обчисленні енергії активації (Ea) досліджуваних процесів. Розраховано 

термодинамічні параметри перехідного стану досліджуваних реакцій. Між величинами 

ΔН≠ та ΔЅ≠ існує взаємозв’язок, який вказує на наявність компенсаційного ефекту. 

Використовуючи розширене рівняння Копеля-Пальма, нами знайдені кореляційні 

рівняння, які зв’язують експериментальні значення кінетичних та енергетичних 

параметрів даних реакцій з основними фізико-хімічними властивостями реакційного 

середовища. 

Кореляційне рівняння (1), яке зв’язує числові значення Ea окиснення АН з фізико-

хімічними параметрами розчинника, має вигляд: 

lgEа = 2.4901+(0.0006±0.0001)*B+(-0.0013±0.0002)*δ2+(-0.0058±0.0009)*VM  (1) 

На величину Ea впливає основність середовища (В) та структурні фактори (δ2, VM), 

а роль електрофільності, полярності та поляризованості незначна. 

Так само, кореляційне рівняння (2), яке зв’язує числові значення k процесу 

окиснення ХН ПДК при температурі 308 К, має вигляд: 

lgk = 0.6053+(7.2572±1.8280)*f(n)+(-0.0300±0.0081)*ET+(-0.0078±0.0019)*VM (2) 

На величину k впливає поляризованість, електрофільність, та молярний об’єм 

розчинників. Роль основності, полярності та структурного фактора незначна. 

Отже, на процеси окиснення досліджуваних ароматичних сполук ПДК впливає як 

специфічна та неспецифічна сольватації обох реагентів, так і їх структурні фактори. 
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Кріогелі – це монолітні або пористі матеріали, структура яких формується в 

процесі циклів заморожування – розморожування. Особлива роль належить умовам 

кристалізації розчинника (води), в між кристалічному просторі якого власне і 

відбувається гелетворення. Отримано кріогелі з розчинів полівінілового спирту (ПВС) 

та хітозану з використанням кріогелювання при атмосферному та підвищеному тисках. 

Вибір прекурсорів обумовлено їхньою біосумісністю та екологічністю. Було 

використано дві методики синтезу кріогелів з процентним співвідношенням ПВС/хітозан 

3:1 (1), 2:1 (2), 1:1 (3), 1:2 (4) та 1:3 (5). В якості зшиваючого агенту використовували 

глутаровий альдегід (25 % розчин) в мольному співвідношенню до аміногруп хітозану 

як 1 до 2. Кріогелювання відбувалось при -18 °С та атмосферному тиску чи в кріобомбах 

за тисків, близьких до 1000 атм.  

ТПД-МС як чутливий метод дозволяє розрізнити поверхневі гідроксильні 

структури різного типу для зразків ПВС/хітозан. На спектрах ТПД-МС (рис. 1 і 2) 

показано термограми видалення води (m/z18), СО (28) і СО2 (44) при нагріві до 1000 К. 

Спостерігаємо десорбцію молекулярно адсорбованої і асоціативно десорбованої води. 

Десорбція адсорбованої води відбувається при 350 К – 450 К, а асоціативна десорбція - 

при 500 К – 900 К. Із зміною концентрації компонентів відбувається збільшення 

інтенсивності піків води, СО і СО2. Для зразків, синтезованих при атмосферному тиску 

(позначено як «Н»), відбувається зміщення піків у сторону більших температур.  

 

  

Рис. 1. ТПД-МС спектри десорбції води 

для композитів ПВС/хітозан 

Рис. 2. ТПД-МС спектри десорбції CO 

для композитів ПВС/хітозан 

 

Таким чином, за рахунок варіювання співвідношення компонентів та умов 

кріогелеутворення (кріогелі низького та високого тиску) можна синтезувати кріогелі 

ПВС/хітозан з більш щільною будовою, які характеризуються уповільненою 

термодеструкцією.  
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Методи інтенсивної пластичної деформації (ІПД), що застосовуються для 

структурної модифікації полімерних матеріалів, включають крутіння під високим 

тиском (КВТ) (рис. 1а), рівноканальну кутову (РККЕ) (рис. 1б) та багатокутову (РКБКЕ) 

(рис. 1в) екструзії, а також гвинтову екструзію (ГЕ) (рис. 1г). На відміну від традиційних 

методів обробки полімерів тиском, наприклад таких, як прокатка, волочіння, вони 

дозволяють акумулювати значну пластичну деформацію при збереженні форми і 

розмірів вихідної заготовки. Характер змін, що викликаються на різних рівнях їх 

структурної організації, визначається як схемою, так і умовами реалізації процесу 

(тиском, температурою, швидкістю деформування). 

 

 

 
 

  
а б в г 

Рис. 1. Схеми процесів ІПД 

 

У разі КВТ значні зсувні впливи на полімер в умовах високого тиску призводять 

до аморфізації, формуванню орієнтаційної порядку, перебудови кристалічної решітки, а 

також гомогенізації сумішей в разі термодинамічно несумісних полімерів. Найбільш 

перспективною галуззю практичного застосування полімерів, отриманих КВТ, є 

мікротехнології. Процеси РККЕ і РКБКЕ застосовуються для створення моно- або 

бімодально орієнтованої структури, що сприяє отриманню полімерів з високими 

деформаційно-міцнісними параметрами. РККЕ і РКБКЕ позитивно впливають на 

оптичні властивості полімерів (збільшується коефіцієнт пропускання світла), 

підвищують їх тріщиностійкість, опір руйнуванню при ударі, зносостійкість, 

теплостійкість. РКБКЕ обумовлює ефект армування в полімерних нанокомпозитах, а в 

разі електропровідних полімерних композитів на основі дисперсних наповнювачів - 

поліпшення електропровідності без появи анізотропії. РКБКЕ використовують для 

створення нового типу гібридних полімерних композитів на основі волокнистих 

наповнювачів та армуючих волокон, які утворюються з полімерної матриці in situ в 

процесі екструзії. Останні добре пов'язані з полімерною матрицею. Цей факт відрізняє їх 

від ready-made органічних і неорганічних волокон, що мають гіршу адгезію до 

матричних матеріалу. ГЕ дозволяє реалізувати яскраво виражений градієнт механічних 

властивостей по поперечному перерізі полімерної заготовки. Наявність зміцненого 

поверхневого шару і більш пластичної серцевини становить інтерес при виготовленні 

виробів, експлуатація яких вимагає поєднання саме таких характеристик. 

Таким чином, ІПД може як істотно поліпшувати фізико-механічні характеристики 

полімерних матеріалів різної архітектури, так і формувати у них якісно новий комплекс 

властивостей. 
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Oxygen reduction reaction (ORR) on fuel cell cathode requires significant overpotential, 

and for this reason it occurs at E much lower than thermodynamically-equilibrium value 1.23 V. 

This overpotential is traditionally reduced with a help of catalysts, that contain noble metals, in 

particular platinum. High price and limited resources of Pt, along with its possible deactivation 

by fuel oxidation products in fuel cell, are the reasons for search and development of new 

efficient and stable ORR electrocatalysts, which do not contain noble metals. Among platinum-

free systems, proposed up to date, so-called Me-N-C catalysts (where Me = Fe and/or Co) are 

among the most promising and they are considered as possible materials for platinum 

replacement in fuel cells. Such catalysts are usually prepared by high-temperature treatment of 

different compounds, which contain metals, nitrogen and carbon.  

In this study we developed a method for preparation of nanosized cobalt-nitrogen-

carbon composites, which was based on pyrolysis of cobalt phenantrolinate on different carriers 

(VulcanXC, SiO2, Al2O3). The influence of treatment temperature and cobalt/phenantroline 

ratio on catalyst performance was studied.  

It was found by cyclic voltammetry that the composites were catalytically active in 

electrochemical ORR in 0.5 M H2SO4 (Eonset ~ 800 mV, E1/2 ~ 740 mV vs. RHE). Activity of 

the composites was better to typical reported analogues and comparable with the best ones 

(Fig. 1; the best and the worst representatives prepared by different methods were selected; data 

were taken from [1]). 

 

 
Fig. 1. Comparison of performance of the best catalyst from this study with literature 

analogue (see text for details) 

 

Kinetic parameters of ORR on studied composites were determined from the experiment 

with rotating ring-disc electrode. It was shown by chronoamperometry that the prepared 

composites had high electrochemical stability. 

 

[1] A. A. Gewirth, J. A. Varnell, A. M. DiAscro, Chem. Rev. 2018, 118, 2313−2339 
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У побуті ми практично щоденно зустрічаємося з продуктами хімічної 

промисловості. Основною складовою частиною СМЗ є органічні поверхнево-активні 

речовини. ПАР мають великий спектр застосування: емульгатори і диспергатори, 

стабілізатори пін, чистячі та миючі добавки. Найпоширенішими ПАР в миючих засобах 

є лаурил- і лауратсульфати, але у великій кількісті вони дуже небезпечні. Тому краще 

використовувати безсульфатні косметичні миючі засоби, які не мають у своєму складі 

синтетичних ПАР, а мають тільки натуральні речовини. В даній роботі були проведені 

дослідження косметичних миючих засобів, які були обрані за результатами соціального 

опитування. 

Метою роботи було дослідження та порівняння якості деяких косметичних миючіх 

засобів на підставі їх фізико-хімічних властивостей.  

Об’єктами дослідження були обрані косметичні миючі засоби: шампуні для 

волосся «Зелёная аптека», «GARNIER Fructis», «Ив Роше», «Ева натура» и «Чистая 

линия».  

Предметом дослідження є визначення: області ККМ, розміру частинок та рН 

залежно від концентрації миючого зазобу. 

Задача роботи: оцінити якість засобів. Вона оцінена за критичною концентрацією 

міцелоутворення (ККМ), що визначена методами кондуктометрії, поверхневого натягу 

та віскозиметрії. Досліджена солюбілізаційна здатність та стійкість пін [2]. Також 

визначено значення рН розчинів досліджених речовин. Для кількісної оцінки були 

визначені розміри частинок речовин у складі СМЗ. В таблиці наведені результати деяких 

досліджень. 

 

Табл. 1. Область ККМ для шампунів 

Метод дослідження 

ККМ, моль/л 

GARNIER 

Fructis 

Зелёная 

аптека 
Ив Роше 

Візкозиметрія 1,1·10-3 3,2·10-3 - 

Поверхневий натяг 1,1·10-3 3,2·10-3 6,2·10-4 

Кондуктометрія 9,0·10-4 3,1·10-3 6,8·10-4 

 

Оцінка миючої здатності СМЗ дає змогу обирати ефективні і водночас економічні 

засоби, які є найменш шкідливі для людини та довкілля. Дослідження поверхневої 

активності речовин дає змогу розробляти нові мийні засоби і покращувати їх мийні 

властивості. 

 

 [1] Абрамзон А.А. Поверностно- активные вещества. Синтез, анализ, свойства, 

применение: учебн. пособие для вузов / А. А. Абрамзон, Л. П. Зайченко, С. И. Файнгольд 

/ под ред. А. А. Абрамзона. – Л.: Химия, 1988.- 200 с.; ил.  

[2] Мицеллообразование, солюбилизация и микроэмульсии / Под ред. К. Миттела: 

пер. с англ. – М.: Мир, 1980. – 598 с. 
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В останні роки жорстко постало питання збереження водних ресурсів. 

Забруднення води відходами виробництва, а саме синтетичними барвниками, які 

застосовуються в текстильний, паперовій, лакофарбовій промисловості, становить 

серйозну екологічну небезпеку. Відтак, розробка та дослідження очистки стічних вод 

стають все більш актуальними. Перспективним способом очистки є використання 

реактиву Фентона та системи Раффа у процесах хімічної деструкції барвників. Метою 

даного дослідження є вивчення дії системи Раффа (H2O2 + Fe3+) при оксидативній 

деструкції барвника метилового фіолетового (МФ), одного із забрудників стічних вод. 

Вимірювання ступеня знебарвлення МФ було проведено на спектрофотометрі 

SPECOL 1500 (Analytik Jena, Німеччина) у скляній кюветі з товщиною шару 1 см при 

довжині хвилі 585 нм за температури 21±3 °С. Досліджено вплив концентрацій H2O2 та 

Fe3+ та їх співвідношення на конверсію (S) та початкову швидкість (W0) знебарвлення 

розчину МФ. Результати наведено в таблицях 1 і 2 відповідно. 

 

Таблиця 1. Вплив зміни початкової концентрації H2O2 та Fe3+ на конверсію (S, %) 

знебарвлення МФ за 30 хв. [МФ]0 = 1,5·10-5 М, рН = 3,0 
[Fe3+]0 

[H2O2]0 
1 2 3 4 5 6 7 

1 11 12 14 17 20 23 24 

2 13 17 22 25 26 24 26 

3 14 18 19 23 27 19 30 

4 15 18 22 25 32 30 34 

5 15 17 23 29 31 30 34 

6 13 22 17 23 28 31 35 

7 15 20 22 26 29 28 22 

 

Таблиця 2. Вплив зміни початкової концентрації H2O2 та Fe3+ на початкову швидкість 

реакції. (W0·109, моль·л-1·с-1) знебарвлення МФ. [МФ]0 = 1,5·10-5 М, рН = 3,0 
[Fe3+]0 

[H2O2]0 
1 2 3 4 5 6 7 

1 0,82 0,89 1,0 1,3 1,8 1,9 2,0 

2 1,0 1,4 1,8 2,0 2,1 2,0 2,3 

3 1,1 1,4 1,5 1,9 2,3 1,6 2,5 

4 1,3 1,5 1,8 2,1 2,8 2,6 2,9 

5 1,2 1,4 2,0 2,5 2,9 2,5 2,9 

6 0,98 1,9 1,4 1,9 2,4 2,4 3,0 

7 1,2 1,7 1,9 1,9 2,4 2,4 1,8 
 

Аналіз представлених даних вказує на нелінійність зміни S і W0 від 

співвідношення і концентрацій компонентів системи. При збільшенні вмісту Fe3+ 

відбувається підвищення цих величин за певних концентрацій H2O2. Водночас, при 

зростанні [H2O2]0 при певній концентрації Fe3+ приводить до зміни величин S і W0, які 

проходять через максимум. Варіювання цих параметрів дозволило визначити їх область, 

де ефективність системи Раффа у процесі знебарвлення МФ є максимальною. 
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Розробка нових методів синтезу металевих наночастинок є однією з найбільш 

пріоритетних прикладних задач сучасної колоїдної та нанохімії. На даний час увага 

дослідників здебільшого зосереджена на розробці нових методів синтезу наночастинок 

благородних металів, оскільки такі частинки володіють низкою унікальних властивостей 

і можуть бути використані в каталізі, оптиці, медицині тощо. Водночас для окремих 

практичних задач доцільніше використовувати неблагородні метали, зокрема нікель, 

оскільки він характеризується добрими магнітними властивостями, задовільною елек-

тропровідністю, є каталізатором деяких реакцій, може бути використаний як прекурсор 

для синтезу поліметалевих наноструктур, а також значно дешевший порівняно з благо-

родними металами. Одним з найбільш перспективних способів отримання нанопорошків 

нікелю є відновлення Ni2+ гідразином в розчинах етиленгліколю за присутності 

гідроксид-іонів. Перевагами такого способу отримання наночастинок нікелю є деше-

визна реактивів, простота апаратурного забезпечення, а також можливість отримання 

нанопорошків нікелю за відсутності поверхнево-активних додатків-стабілізаторів. 

 
Рис. 1. Спектри поглинання розчи-

нів Ni(CH3COO)2 за концентрації 

N2H4 0 (1), 0,02 (2), 0,15 (3) моль/л 

і в присутності 0,06 моль/л NaOH 

(4). Вставка – крива насичення 

комплексу «нікель – гідразин» 

Водночас, оскільки нікель є 3-d елементом і 

добрим комплексоутворювачем, процеси, які 

відбуваються в реакційних сумішах вимагають 

докладного дослідження. Тому метою даної 

роботи було дослідити процеси 

комплексоутворення за одночасної присутності 

катіонів нікелю, гідразину і гідроксид-іонів в 

етиленгліколі. Дослідження проводили з 

використанням спектрофотометра УФ/видимого 

діапазону Shimadzu Uvmini-1240. Встановлено 

(рис. 1), що при порційному додаванні гідразину 

до 0,01 М розчину нікель ацетату зростає 

інтенсивність забарвлення розчину, а також 

спостерігається зміщення смуги поглинання при 

660 нм в короткохвильову область, що вказує на 

утворення комплексів [Ni(N2H4)x]
2+. 

Розрахунки значень констант стійкості таких комплексів за кривою насичення (рис. 1, 

вставка) вказують на те, що за надлишку гідразину (0,15 М) в розчині найбільш 

імовірним є утворення комплексу [Ni(N2H4)3]
2+ (log(K) = 7,42). Водночас, при додаванні 

надлишку (0,06 М) NaOH до реакційної суміші відмічений незначний спад інтенсивності 

забарвлення розчину і зміщення максимуму поглинання з 585 до 610 нм. Імовірно, така 

зміна спектральних характеристик може бути пояснена заміною ацетат-аніона на 

гідроксид-аніон в зовнішній координаційній сфері комплексу. 

Таким чином, можна припустити, що прекурсором для отримання наночастинок 

нікелю в розчинах етиленгліколю є комплексна сполука складу [Ni(N2H4)3](ОН)2. 
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Останнім часом все більшого застосування набувають методи молекулярного 

моделювання, а саме використання комп’ютерів для прогнозування властивостей 

хімічних систем. Нами вже було досліджено енергетику іонної асоціації для систем 

«мономер іонної поверхнево-активної речовини (ПАР) – барвник» для катіонного 

цетилпіридиній броміду та барвників етилеозину та родаміну 200 С [1], [2]. 

В даній роботі було проведено моделювання енергетики процесу асоціації для 

систем «барвник – барвник». Досліджено барвники: етилеозин (тип заряду: -1), родамін 

200 С (тип заряду: -1) та пінаціанол (тип заряду: +1). Була розрахована енергетика 

процесу – стандартна ентальпія утворення (ΔH0) та встановлено найбільш 

термодинамічно вигідну структуру асоціату. Моделювання проводилось в програмному 

пакеті HyperChem, оптимізація геометрії – методом молекулярної механіки ММ+, 

термодинамічні розрахунку – за алгоритмом SinglePoint напівемпіричними методами 

АМ 1 та РМ 3 у вакуумі.  

Асоціація «аніонний барвник – катіонний барвник» досліджувалась для систем 

«етилеозин – пінаціанол» та «родамін 200 С – пінаціанол». Отримані дані щодо такої 

взаємодії показують, що така асоціація є термодинамічно вигідною для обох систем, 

стандартні ентальпії утворення асоціатів значно вищі нуля та перевищують похибку 

розрахунків даними методами – 6 ккал/моль (таблиця 1) для обох напівемпіричних 

методів. Найбільший виграш в стандартних ентальпіях (Δ(ΔH0) = ΔH0 (асоціат) – 

ΔH0 (молекул)) досягнуто для структур, що позначені напівжирним текстом. 

 

Таблиця 1. Енергетика системи 

«етилеозин – пінаціанол» 

Таблиця 2. Енергетика системи 

«родамін 200 С – пінаціанол» 

d, Å 

Енергетичні характеристики, 

kcal/mol 

AM 1 PM 3 

ΔH0  Δ(ΔH0)  ΔH0  Δ(ΔH0)  

4,7 306 207 257 161 

8,4 463 50 378 40 

7,3 439 74 374 44 

6,9 453 60 384 34 

7,4 439 74 374 44 

10,9 273 240 375 43 
 

d, Å 

Енергетичні характеристики, 

kcal/mol 

AM 1 PM 3 

ΔH0  Δ(ΔH0)  ΔH0  Δ(ΔH0)  

6,3 243 45 176 47 

4,9 216 72 152 71 

5,8 236 52 172 51 

8,0 263 25 198 25 

5,9 252 36 184 39 

4,5 234 54 166 57 
 

де d – дистанція між зарядженим атомом Нітрогену пінаціанолу та зарядженим 

атомом Оксигену (для етилеозину) або зарядженим атомом Оксигену найближчої 

сульфогрупи (для родаміну 200 С). 

 

[1] Пономарьов В. К., Шаповалов С. А. Асоціація іонів барвників з поверхнево-

активними речовинами у розчинах // II Всеукр. наук. конф-я «Актуальні задачі хімії: 

дослідження та перспективи. – 2018. – C. 171 – 174. 

[2] Shapovalov S.A., Ponomariov V.K. Spectral manifestation of the participation of 

dyes in interphase phenomena: instrumental determination of critical micelle concentration of 

ionic surfactants // XVI Polish — Ukrainian Symposium on Theoretical and Experimental 

Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications. – 2018. – P. 140.  
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In recent years, organosilica materials of MCM-41-type with high specific surface area, 

large pore volume, size-tunable mesopores, and low toxicity have attracted a great interest for 

a variety of applications such as adsorption, catalysis, sensing, and drug delivery. Among them, 

nanoparticles of aminofunctionalized MCM-41 have gained considerable research attention due 

to several attractive features like relatively straightforward preparation, easy regulation of 

amino groups coverage, and ability to undergo a wide range of reactions. Postsynthetic 

modification of MCM-41 by (3-aminopropyl)triethoxysilane leads to the preferable 

immobilization of functional groups on external surface and near by pore orificies of carrier. It 

causes the decrease of pore diameter, surface area and pore volume of resulting material. 

Contrariwise, direct co-condensation of structure forming silanes around tepmplate aggregates 

in the process of sol-gel synthesis circumvents the problem of pores accessibility. However, 

materials with high content of organic functionalities prepared via this method possess less 

ordered mesoporous structure. This is caused by the necessity for addition of increasing 

amounts of organosilane precursor into the synthesized gel to attain high density of surface 

3-aminopropyl groups that, as consequence, significantly disrupt the process of synthesis. As 

high surface area, large pore volume, hexagonally ordered uniform pores and controllable 

density of functional groups are crucial parameters of structurally stable silica matrix required 

for its successful application, the development of improved one-pot co-condensation strategy 

is of grate importance. 

In the present work, we propose simple method of synthesis of mesoporous silica 

nanoparticles (MSN) with high content of surface 3-aminopropyl groups and well-defined 

hexagonally ordered mesoporous structure by hydrothermal sol-gel condensation of tetraethyl 

orthosilicate and (3-aminopropyl)triethoxysilane in the presence of cetyltrimethylammonium 

bromide as pore generating agent and azo dye, alizarin yellow (AY), as cosurfactant. In 

accordance with the analysis of low-temperature adsorption-desorption of nitrogen, addition of 

increasing amounts of (3-aminopropyl)triethoxysilane in sol-gel process causes drastic decrease 

of surface area and pore volume of synthesized material (Table). At the same time, results of 

x-ray powder diffraction analysis prove that partial loss of long-range ordering of porous 

structure takes place. Introduction of azo dye in sol-gel reaction mixture contributes into the 

formation of highly ordered arrays of cylindrical mesopores, and strongly affects specific 

surface area, pore volume and pore size of synthesized aminosilica nanoparticles (Table). 

 

Table. Parameters of porous structure and content of surface 3-aminopropyl groups of 

organosilica materials 

Silica S, m2/g V, cm3/g D, nm 
[−NH2], 

mmol/g mol/m2 

4%-NH2-MSN-C16 515 0.91 3.93; 5.09 0.28 0.54 

10%-NH2-MSN-C16 343 0.65 3.66; 5.09 0.76 2.22 

4%-NH2-AY-MSN-C16 622 1.06 3.93; 5.29 0.22 0.35 

10%-NH2-AY-MSN-C16 339 0.75 3.66; 5.09 0.70 2.06 

50%-NH2-AY-MSN-C16 406 0.72 5.09 1.17 2.88 
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Separation of racemates of optical isomers of alcohols is important task for modern 

pharmacy, agrochemistry and biotechnology, because optical isomers can possess different 

bioactivity. In many cases separation of racemates is the most efficient method for isolation of 

pure optical isomers. Determination of factors, which influence ability of sorbent to separate 

optical isomers, is actual and important task.  

In this study we compared the ability of chiral porous coordination polymers (PCPs) to 

separate racemate of 2-butanol in chromatography (measured as enantiomeric excess, ee = 

100%|c(R) - c(S)|/(c(R) + c(S)), where c is concentration of respective isomer in liquid after 

chromatography), and the difference between sorption of pure optical isomers (measured as 

enantioselectivity, es = a(R)/a(S), where a is the mass of isomer, absorbed from gaseous phase 

at certain pressure). Sorption of pure optical isomers of 2-butanol was studied by analysis of 

sorption isotherms from gas phase separately for (R) and (S) isomers. The efficiency of 

racemate separation was analyzed by such racemate passing through a column, filled with 

respective PCP, and ee was determined in several consequent portions of liquid, leaving the 

column. It was found that for a row of studied PCPs ee values increased along with es values 

for the same sorbent (Fig. 1). Such dependency can be caused by dominating role of 

thermodynamic factors in enantiomers separation both in sorption from gaseous phase and in 

chromatographic separation in conditions close to equilibrium ones. 
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Fig. 1. Comparison of ee and es values for PCPs [Zn2(bdc)((S)-Lact)(DMF)]n (1; bdc2- = 

1,4-benzenedicarboxylate), [Co((S)-bpct)(H2O)2(MeOH)]n (2), [NaFe((S)-Lact)((S)-

LactH)2(H2O)2]n (3), [Ni2(R)-asp)2(bipy)·1.28CH3OH·0.72H2O]n (4), [Co((S)-

bphact)(H2O)(MeOH)2]n (5) 
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ZTA - композиты - материалы системы Al2O3 – ZrO2 (Y2O3, CeO2) - относятся к 

трансформационно-упрочненным композитам, матрица которых на основе Al2O3, 

упрочнена частицами твердого раствора на основе ZrO2. Введение частиц твердого 

раствора на основе ZrO2, комплексно стабилизированного Y2O3 и CeO2, в хрупкую 

матрицу на основе Al2O3 повышает прочностные свойства ZTA-композитов. Свойства 

материалов зависят от свойств исходных порошков. Существенно расширяют 

возможности варьирования свойствами нанокристаллических порошков 

гидротермальные методы их получения. 

Цель работы – получить нанокристаллические порошки системы Al2O3–ZrO2–

Y2O3—CeO2 методом гидротермального синтеза в щелочной среде и определить их 

свойства. Синтезированы порошки следующих составов: (мас. %) 90 Al2O3–10 ZrO2 (1), 

80 Al2O3–20 ZrO2 (2), 70 Al2O3–30 ZrO2 (3), 58,5 Al2O3–41,5 ZrO2 (4). 

В качестве исходных солей использованы ZrOCl2·8 Н2О, Y(NO3)3 · 6 Н2О, 

Ce(NO3)3 · 6Н2О и Al(NO3)3 · Н2О. Для определения свойств полученных порошков 

использованы методы БЭТ и электронной микроскопии, ДТА и РФА. 

По результатам ДТА установлено, что основные потери веса в пробах порошков 

обусловлены удалением адсорбированной и кристаллизационно-связанной влаги и 

изменяются от 18 до 23 %. Удельная поверхность порошков (1), (2), (3), (4) составила 

127 м2/г, 123 м2/г, 71 м2/г и 174 м2/г соответственно. Согласно данным РФА, в порошках 

идентифицированы смесь тетрагонального и кубического твердых растворов на основе 

ZrO2 и бемит γ-AlO(OH). Морфология порошков представлена на рисунке 1. Видно, что 

в порошках содержатся мягкие агломераты неправильной округлой формы, размером от 

5-10 мкм. Видно, что при увеличении содержания ZrO2 (Y2O3, CeO2) в порошке 

увеличивается размер агломератов. 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

Рис. 1. Морфология порошка составов 1, 2, 3, 4  
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Електропровідні полімерні композити широко застосовують в електронній 

техніці при одержанні хемо- та біосенсорів. Наявність електропровідного 

полімеру - поліаніліну (ПАНІ) в еластичній матриці полівінілового спирту (ПВС) надає 

таким полімер-полімерним композитам (ППК) здатність до плівкоутворення та доброї 

адгезії до поверхні різної природи. 

Нами отримано ППК з різним вмістом поліаніліну, вивчено термомеханічні 

властивості та їхню електропровідність. Для одержання ППК використовували механо-

хімічний синтез. Компоненти ППК, а саме ПВС та ПАНІ змішували з невеликою 

кількістю води проводили ультразвукову обробку, висушували подрібнювали та вивчали 

їхні фізико-хімічні властивості. 

Важливою характеристикою ППК є термомеханічні властивості. Термомеханічна 

крива ПВС має класичний характер і перехід від склоподібного до високоеластичного 

стану спостерігається при T = 80 °C, що відповідає літературним даним. Введення в 

композит ПАНІ призводить до зміни форми термомеханічної кривої (ТМК), причому 

збільшення вмісту ПАНІ в композиті зменшує температуру переходу. Найбільше 

зменшення температури переходу викликають невеликі додатки ПАНІ. При досягненні 

вмісту ПАНІ 20 %мас. температура переходу не змінюється. Ці особливості вказують на 

сильну взаємодію між макромолекулами ПВС і ПАНІ. 

Проведені ІЧ-спектроскопічні дослідження одержаних ППК підтверджують 

висновок про міжмолекулярну взаємодію ПВС та ПАНІ. Квантово хімічні розрахунки 

вказують на сильну поляризацію макромолекул ПАНІ, тому між ПВС та 

електропровідною компонентою можливе утворення водневих зв’язків. 

Взаємодія між макромолекулами ПВС та ПАНІ буде впливати на 

електропровідність ППК. Вивчено електропровідність одержаних композитів. Як і слід 

було очікувати, збільшення вмісту ПАНІ в композиті призводить до різкого зростання 

електропровідності. 

Дослідження залежності електропровідності ППК від температури дозволило 

знайти енергію активації електронного переходу. Числові значення енергії активації 

електронного переходу вказують на те, що композити ПВС-ПАНІ є типовими 

органічними напівпровідниками. 

Проведено рентгенографічні дослідження вихідних ПВС і ПАНІ та одержаних з 

них ППК. Отримані результати підтверджують висновок про міжмолекулярну взаємодію 

електропровідного компонента (ПАНІ) та діелектричної матриці (ПВС). 
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КАТІОН-РАДИКАЛА ABTS+• ТА ЙОГО ПЕРЕБІГ У ПРИСУТНОСТІ 

АНТИОКСИДАНТІВ  

Старкова Г. М., Гордєєва І. О., Вакарчук Т. С., Шендрик О. М. 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

h.starkova.@donnu.edu.ua 

 

Катіон-радикал 2,2'-азино-біс-(3-етилбензотіазолін-6-сульфонової кислоти) 

(ABTS) широко застосовується для оцінювання антирадикальної активності та ємності 

антиоксидантів (АО). Важливо, тому, мати чіткі уявлення щодо механізмів його 

генерування та перетворення у різних процесах та умовах. Маловивченими тут є роль і 

вплив супутніх реакцій. Відсутні, зокрема, системні обґрунтована кінетичної моделі 

процесу, що тягне за собою невизначеність вимірюваних кінетичних параметрів. 

Особливо, коли йдеться про елементарні реакції ABTS+• з антиоксидантами, 

радикальними продуктами, що утворюються з них або окисника ABTS. Виходячи із 

сказаного, дана робота мала за мету дослідження кінетичних моделей виокремленого 

процесу окислення АBTS персульфатом калію та його перебігу у присутності АО.  

За відсутності пасток 

радикалів та активних донорів 

Н-атомів або електронів радикал 

ABTS+• є стабільним у водних 

розчинах, тобто майже не 

витрачається за реакціями 

авторекомбінації чи 

диспропорціонування. За 

надлишку у системі R2S2O8 або 

наявності АО середній час його 

життя різко зменшується і 

залежить від структури АО, рН 

середовища співвідношення 

вихідних концентрацій реагентів 

(див. рис. 1) За результатами 

кінетичних вимірювань 

запропоновано механізм і 

кінетичну модель цих процесів. 

Визначено константи швидкості 

окремих реакцій у цитратній буферній 

системі (ЦБС), які покладено в основу 

моделювання процесу шляхом розв’язку 

прямої кінетичної задачі. В алгоритмі 

чисельного інтегрування жорсткої 

системи нелінійних диференційних 

рівнянь використано метод Гіра. Мірою 

обґрунтованості моделі слугували 

експериментальні дані з накопичення 

ктіон-радикала ABTS+• за різних 

величин рН та концентрацій реагентів. 

Результати співставлення моделі з 

експериментом наведено на рис. 2 і 

свідчать про задовільну відповідність 

між ними у межах похибки вимірювань. 

  

 
Рис. 1. Кінетика накопичення/витрачання ABTS+• 

у системі ABTS - K2S2O8 у присутності: 1 – галової 

кислоти, 2 - пірокатехіну, 3 – 7,8-дигідрокси-4-

гідроксиметилкумарину ([ABTS]0=2.0×10-4 М, 

[K2S2O8]0=2.0×10-3 М, [АО]0=1.0×10-4 М,  

 = 734 нм, Т = 298 К). 

 

 
Рис. 2. Експериментальні дані з кінетики 

накопичення/витрачання ABTS+• (точки) та 

розраховані за моделлю кінетичні криві: 

ABTS+• (1), SO4-• (2), ([ABTS]0 = 2.0×10-4 М, 

[K2S2O8]0 = 2.0×10-3 М, ЦБС рН = 4.5) 
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АДСОРБЦІЯ ІОНІВ ЦИНКУ З ВОДНОГО РОЗЧИНУ КРЕМНІЙ-  

ТА АЛЮМІНІЙВМІСНИМИ МАТЕРІАЛАМИ  

Степанюк К. О.1, Куколевська О. С.1, Геращенко І. І.2, Ющенко Т. І.1 
1Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова,  

м. Вінниця, Україна 
2Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, м. Київ, Україна 

katyunichka8@gmail.com 

 

У рамках створення лікарського засобу, що містить кремнеземвмісну адсорбційну 

основу та сполуку цинку, доцільно вивчити фізико-хімічну взаємодію між його 

інгредієнтами, зокрема дослідити адсорбцію іонів цинку на поверхні кремнезему. Для 

порівняльного вивчення обрано низку Si- та Al-вмісних матеріалів, у тому числі 

лікарських засобів, серед яких пірогенні кремнеземи – аеросили марок А-300 і R 972 

Рharma, пористий пірогенний кремнезем Syloid® 244 FР, силікагель, Ентеросгель, 

поліметилсилоксан, пірогенний оксид алюмінію. 

Випробування проводили в однакових умовах. До наважки сорбенту додавали 

10 мл розчину сульфату цинку з концентрацією 2,5 мкг/мл у перерахунку на йони Zn2+. 

До середовищ, що містили Aerosil® R 972 Рharma і поліметилсилоксан, з метою їх 

гідрофілізації додавали 250 мкл етанолу. Отримані суспензії струшували протягом 1 год, 

потім центрифугували при частоті 6000 об/хв протягом 20 хв. Концентрацію йонів цинку 

в центрифугатах визначали дитизоновим методом. За різницею між вихідним і кінцевим 

вмістом йонів цинку обчислювали величину адсорбції, мкг/г. Питому поверхню 

матеріалів визначали методом адсорбції-десорбції азоту або аргону. 

В результаті виявлено значні розбіжності у величинах адсорбції йонів Zn2+ (табл.). 

 

Таблиця. Структурно-адсорбційні характеристики Si- та Al-вмісних матеріалів  

Матеріал Структурні особливості 

Питома 

поверхня, 

м2/г 

Адсорбція 

Zn2+, мкг/г 

Аеросил А-300 Непористий, заряд поверхні (–) 300 78 

Aerosil® R 972 

Рharma 
Непористий, гідрофобний 130 52 

Syloid® 244 FР Мезопористий, заряд поверхні (–) 354 234 

Силікагель 
Мікропористий, заряд поверхні 

(–) 
до 500 241 

Ентеросгель 
Гідрофільно-гідрофобний, 

заряд поверхні (–) 
- 72 

Поліметилсилоксан Мікропористий, гідрофобний 520 44 

Пірогенний оксид 

алюмінію 
Непористий, заряд поверхні (+) 110 не сорбує 

 

Аналіз отриманих результатів показує, що головним чинником, який впливає на 

адсорбцію йонів цинку, є електростатичний заряд поверхні. Так, серед вивчених 

матеріалів лише оксид алюмінію має в нейтральному розчині позитивно заряджену 

поверхню (IEТАl2O3 = 9,8) і, відповідно, не адсорбує йони Zn2+. Другим важливим 

чинником є пориста структура: високопористі Syloid® 244 FР і силікагель відрізняються 

ефективною адсорбцією йонів Zn2+, але у разі пористого поліметилсилоксану цей чинник 

не працює, оскільки гідрофобність матеріалу не сприяє адсорбції гідратованих йонів 

цинку. 

Як наступний етап дослідження заплановано побудувати відповідні ізотерми 

адсорбції йонів цинку на згаданих матеріалах.  
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Класичною технологією одержання біодизелю є реакція переестерифікації 

ріпакової олії метанолом на лужних гомогенних каталізаторах, які мають ряд недоліків: 

вони корозійно активні, вимагають дезактивації після реакції, попередньої ретельної 

осушки жирових сумішей, використовуються одноразово, дають велику кількість 

шкідливих стоків та ін. Тому для реалізації багатьох промислово важливих процесів і, в 

першу чергу при синтезі біодизеля, важливою є розробка гетерогенних каталізаторів, які 

більш зручні в роботі, практично не створюють екологічних проблем, не викликають 

корозії апаратури, їх можна використовувати багаторазово. Все це і обумовлює високу 

актуальність даного дослідження, спрямованого на створення нових твердих кислотних 

каталізаторів для одержання біодизельного палива. 

Нами було синтезовано нові гранульовані сильнокислотні гетерогенні вуглецеві 

каталізатори синтезу біодизельного палива, виготовлені на основі синтетичних 

сополімерів і смол, а також природних фруктових кісточок і шкаралупи кокосового 

горіха, які містять гетероатоми S та Р, а також визначено основні структурно-сорбційні 

характеристики синтезованих каталізаторів; з використанням хімічного і 

потенціометрического методів, охарактеризовані їх кислотні властивості, наявність і 

розподіл поверхневих функціональних груп по кислотності. Кінцевий продукт мав 

величини Sпит від 5 до 850 м2/г, об'єм пор Ws - від 0,05 до 0,30 см3/г; всі одержані зразки 

були мікро- і мезопористі з радіусами пор r ~ 12–120 Å; обмінна ємність синтезованих 

зразків змінювалася від 1,2 до 5,8 мг-екв/г. 

Показано, що при переестерифікації ріпакової олії 96 % етанолом в автоклаві при 

температурі 150–160 оС, сульфовані матеріали є менш хімічно стійкими, хоч і більш 

активними (див. рис.). 

 

 
Рис. Залежність ступеня переестерифікації від числа циклів для вуглецевих матеріалів, 

що містять у поверхневому шарі гетероатоми S (1–4) та Р (5–7) 

  

mailto:f777f@ukr.net
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КИНЕТИКА ГИДРОЛИЗА СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ФЛУОРЕСЦЕИНА  

В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ КАТИОННЫХ ПАВ И КАЛИКСАКРЕНОВ 

Харченко Д. В.1, Чейпеш Т. А.1, Родик Р. В.2 

1Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Харьков, Украина 
2Институт органической химии НАН Украины, Киев, Украина 

Darya1kharchenko@gmail.com 

 

Ацилированные производные флуоресцеина применяются в исследованиях 

ферментов при изучение их активности в биологических средах. Также реакции 

гидролиза этих веществ используются при оценке активности микроорганизмов в 

различных природных объектах. 

В данной работе были определены константы скорости реакции гидролиза 

диацетил- и дилаурилфлуоресцеина в растворе N-цетил- N,N-триметиламмоний бромид 

(ЦТАБ) и каликсарена 5,11,17,23-тетракис(N,N-диметил-N-гидроксиметиламмоний)-

метилен- 25,26,27,28-тетрадодецилоксикаликс[4]арена тетрахлорид (12СА4). 

Процесс гидролиза можно представить как две последовательные реакции 

псевдопервого порядка: 

 

 
 

Исходя из того, что реакция гидролиза проходит в буферных системах, 

изменением концентрации OH– можно пренебречь. В таком случае константы скорости 

реакции псевдопервого порядке будут связаны с истинными таким соотношением: 
'

OH
k k c −= 

 
Имея спектры поглощения растворов, измеренные через разные временные 

промежутки, можно рассчитать текущие концентрации частиц. 

Результаты расчетов представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1. Значения констант скорости реакций псевдопервого порядка гидролиза 

производных флуоресцеина в мицелярном растворе ЦТАБ и каликсарене 12СА4 при 

ионной силе 0.05 моль/л 

Среда Индикатор pH k’1∙104, с–1 k’2∙104, с–1 

Вода Ac2Fl 9,72 3.5±0.2 4.5±0.2 

12CA4 

(с= 1.8·10–4 моль/л) 
Ac2Fl 5.8 1.84±0.04 7.76±0.04 

ЦТАБ 

(с = 0.003 моль/л) 

Ac2Fl 9.18 3.49±0.08 10.50±0.08 

L2Fl 9.18 5.22±0.09 18.8±0.1 

 

Для дилаурилфлуоресцеина не удается раздельно определить константы скорости 

реакции гидролиза в присутствии каликсаренов, но видно, что происходит значительное 

замедление реакции в сравнении с мицеллярными средами. Так же в присутствии 

каликсаренов гидролиз дилаурилфлуоресцеина не является реакцией первого порядка, в 

отличии от диацетилфлуоресцеина.  

В присутствии каликсаренов, в случае диацетилфлуоресцеина, происходит 

значительное увеличение скорости реакции гидролиза сравнительно с мицеллярными 

системами. Реакция гидролиза идет уже в нейтральной среде.   
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МЕТАЛОЧУТЛИВІ ХЕМОСЕНСОРНІ СПОЛУКИ – ПОХІДНІ 1,3,5-ТРИАРИЛ-2-

ПІРАЗОЛІНУ 

Ходжаєва Р. С., Чумак А. Ю., Чепелєва Л. В., Дорошенко А. О. 

НДІ хімії при Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна 

 

Похідні 1,3,5-триарил-2-піразоліну, що містять в 

своєму складі гетероциклічні фрагменти в положенні 1, 3 

та 5, використовують в якості хемосенсорів в якісному та 

кількісному аналізі катіонів металів. Це обумовлено 

наявністю функціональних угруповань атомів, здатних до 

координації з катіонами. Утворення комплексів 

1,3,5-триарил-2-піразолінів приводить до змін їх 

спектрально-флуоресцентних властивостей.  

Метою даної роботи був синтез та дослідження спектральних властивостей 

похідних 1,3,5-триарил-2-піразоліну, визначення наявності комплексоутворення 

цільових сполук з іонами металів. 

Квантовий вихід флуоресценції сполук складає 13–

17 %, Стоксів зсув – 3800–5000 см-1. Було встановлено, що 

природа замісника в положенні 5 не впливає на 

спектральні властивості, оскільки спряження між 

замісником в положенні 5 та основним хромофорним 

фрагментом Py–N–N=C–R3 відсутнє.  

В електронних спектрах поглинання сполук з 

бензімідазольним фрагментом в положенні 3 в 

ацетонітрилі спостерігається інтенсивна смуга в області 

22980 см-1/ 359 нм; заміна бензімідазольного фрагменту на 

бензотіазольний приводить до батохромного зсуву цієї 

полоси (21000 см-1/ 381 нм). В спектрах флуоресценції 

присутня смуга високої інтенсивності в області 435–440 

нм та 476–480 нм відповідно. 

Було визначено, що присутність у розчинах йонів 

Zn2+, Pb2+ не викликає помітних змін в спектрах 

досліджуваних сполук. 

Натомість в усіх випадках спостерігається 

утворення комплексів з катіонами Cd2+, що приводить до 

суттєвого батохромного зсуву смуг у спектрах поглинання 

і флуоресценції та зменшення інтенсивності 

випромінювання. 

Найбільші відмінності спектральної поведінки 

сполук з різною природою гетероатомів у циклах в 

положенні 3 спостерігалися в присутності катіонів Hg+. 

Так, утворення комплексів Hg+ з піразолінами, що містять 

бензімідазольний фрагмент, приводило до батохромного 

зсуву в спектрах та зниження інтенсивності випромінення. 

При наявності у похідних бензотіазольного фрагменту помітних змін положеннях 

максимумів смуг поглинання та флуоресценції в присутності катіонів Hg2+ не 

спостерігається, але при цьому відбувається значне зниження емісії. 

Відмінності в здатності похідних 1,3,5-триарил-2-піразолінів до утворення 

комплексів, на нашу думку, обумовлені природою гетарильних замісників в положеннях 1 

та 3, геометричними розмірами катіонів та їх кислотними властивостями згідно принципу 

ЖКМО, а також підсиленням інтеркомбінаційної конверсії у збудженому стані за 

рахунок ефекту «важкого атому».  

Зміни положення смуг 

поглинання похідних 

піразоліну в присутності 

іонів металів  

(I, II – 3-(2-бензоімідазоліл);  

III– 3-(2-бензотіазоліл). 
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ВПЛИВ НАНОКРИСТАЛІЗАЦІЇ АМОРФНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ  

Al-Ni-РЗМ(Dy, Y) НА ЇХ КОРОЗІЙНУ ТРИВКІСТЬ 

Хрущик Х. І., Лопачак М. М., Гула Тетяна, Даниляк О.-М. М., Бойчшин Л. М. 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

хімічний факультет кафедра фізичної та колоїдної хімії 

вул. Кирила і Мефодія, 6 м. Львів 79005 Україна 

hrystynahrushchykchemist@ukr.net 

 

Аморфні і наноструктурні металеві сплави є об'єктами як фундаментальних 

досліджень, так і прикладних розробок, що мають на меті практичне застосування цих 

матеріалів у різних галузях промисловості [1]. В багатьох агресивних середовищах 

аморфні сплави, практично, не кородують завдяки відсутності дефектів кристалічної 

ґратки та міжзеренних меж. Легування змінює їхні властивості: корозійну та 

температурну стійкість, тощо. Висока корозійна стійкість з одного боку, та хімічна 

активність в окисно-відновних процесах з іншого, дає можливість використовувати 

аморфні металеві сплави як каталізатори у гетерогенному каталізі.  

Мета роботи полягала у встановленні корозійної стійкості аморфних сплавів на 

основі Al легованих Dy та Y після нанокристалізації. Об’єктами дослідження були 

сплави наступного складу: Al87Dy5Ni8, Al87Y4Dy1Ni8, Al87Y5Ni8. Відпал зразків 

здійснювали у кисневому середовищі при температурах трьох стадій кристалізації. 

Вольтамперометричні дослідження (рис.1) проведено у 0,3 % водному розчині NaCl зі 

швидкістю розгортки потенціалу 20 мВ/с у діапазоні потенціалів (від -1,5 до 0,5 В). За 

допомогою системи Autolab проаналізовано результати електрохімічних досліджень 

аморфних зразків. 

 

   

а) б) в) 

Рис. 1. Вольтамперні криві аморфних сплавів одержані в діапазоні 

потенціалів -1.5…+0.5 В: а) Al87Dy5Ni8; б) Al87Y4Dy1Ni8; в) Al87Y5Ni8. 1 – вихідний 

зразок, 2, 3, 4 – відпалені при температурах фазових переходів Т1, Т2, Т3, відповідно 

 

Із вольтамперометричних кривих сплавів Al87Y4Dy1Ni8 і Al87Y5Ni8 видно, що при 

відпалюванні вихідних сплавів при температурі піків нанокристалізації потенціал корозії 

зміщується в катодний бік, що свідчить про те, що сплави стають менш корозійно 

тривкими. Проте, у сплаві Al87Dy5Ni8 при відпалі спостерігається інша ситуація − 

потенціал корозії зміщується в анодний бік, що свідчить про те, що сплав стає більш 

корозійно тривким. 

 

1. Атомна будова та морфологія наночастинок пірогенного кремнезему / 

О. Ф. Миронюк // Фізика і хімія твердого тіла. ˗ 2010. ˗ Т. 11. ˗ № 2. ˗ С. 409 ˗ 418.  
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We have synthesized Pb2TiMn using arc-melting technique. We determined crystal 

structure using X-ray diffraction, we found that it crystallizes in Fm-3m crystall structure with 

lattice paramater a = 4.9478 A. Magnetic measurements show that it exhibits magnetic 

transition at T = 225 K and some metamagnetic features at 50 K. At 2 K the magnetization is 

typical for superconductor, which can be caused by residual Pb expulsions. The magnetization 

of the sample is weak, and significant atomic disorder can be deduced from thermodynamical 

properties. 

 

 
 

Fig. 1. Variation of the total magnetic moment as a function of magnetic induction for 

Pb2TiMn alloy 

 

 
 

Fig. 2. The dependence of (molar) susceptibility (𝛸) on temperature (T) 
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ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРЯМОГОННОЙ БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ  

НА Zr-СОДЕРЖАЩЕМ ПЕНТАСИЛЕ 

Ширинова С. М.2, Мамедов С. Э.1, Ахмедова Н. Ф.1, Мирзалиева С. Э.1, Алиев Т. А.2 
1Бакинский Государственный Университет 

2Нахичеванский Государственный Университет 

n_akhmed@mail.ru 

 

Прямогонный бензиновые фракции нефти и газоконденсата содержат 

значительное количество н-парафиновых углеводородов, обладающих низкими 

октановыми числами. Превращения н-парафиновых углеводородов могут протекать со 

значительной скоростью при подборе эффективных катализаторов. В последние годы 

уделяется большое внимание цеолитсодержащим системам, модифицированным 

наночастицами переходных металлов. С экономической точки зрения при переработке 

различных видов углеводородного сырья приобретают процессы, протекающие на 

катализаторах без подачи водорода извне или при его существенном снижении. Поэтому 

создание нового поколения катализаторов на основе высококремнезёмных цеолитов и 

переходных металлов, способных в момент реакции перераспределять на своей 

поверхности атомы водорода между превращенным исходным сырьем и образующимися 

продуктами является актуальной. 

Целью настоящего сообщения явилось исследования каталитических свойств Zr-

содержащих высококремнеземных цеолитов типа пентасила без подачи водорода в 

реакционную среду. 

Катализаторы готовили на основе цеолита типа пентасила с мольным отношением 

SiO2/Al2O3 равным 33. Н-форму цеолита получали прокаливанием NH4-формы при 

500 °С в течение 4 ч. Для получения NH4-формы цеолита использовали метод ионного 

обмена. Ионный обмен проводили при 80 °С в течение 4 ч. Процесс приготовления 

пропиточных образцов Zr-Н-содержащем (Zr-НПС) с различным содержанием циркония 

(1,0–3,0 мас.%) состоял из стадий декатионирования, пропитки раствором Zr-

содержащем пентасиле ZrOCl2·H2O, грануляции со связующим Al2O3. Содержание Al2O3 

в катализаторе составляло 25,0 мас.%. 

Превращение прямогонного бензина состава (мас.%): парафиновые -28,3; 

изопарафиновые – 29,5; нафтеновые – 33,4 и ароматические – 8,8 исследовали на 

установке проточного типа со стационарным слоем катализатора (4 см3) в интервале 

температур 350–430 °С с объёмной скоростью подачи сырья равном 2,0 ч-1. 

На немодифицированном пентасиле сырьё в основном подвергается крекингу и 

ароматизации. С увеличением температуры реакции с 350 °С до 430 °С наблюдается 

снижение жидких продуктов с 71,8 мас.% до 64,2 мас.% и увеличение содержания 

ароматических углеводородов с 10,6 мас.% до 16,7 мас.%. 

При введении в состав Н-ПС циркония происходит увеличение содержания в 

катализате высокооктановых компонентов: изопарафиновых и ароматических 

углеводородов. При температуре 380 °С на образце содержащем 1,0 мас.% Zr 

содержание изопарафинов возрастает с 32,5 мас.% до 35,1 мас. Увеличение содержание 

Zr до 3 мас.% приводит к возрастанию изопарафинов до 37,4 мас.%. При этом 

содержание ароматических углеводородов достигает 25,2 мас.%. Дальнейшее 

увеличение содержания Zr в катализаторе до 5,0 мас.% не способствует возрастанию 

выхода изопарафиновых углеводородов. 

Таким образом, введение 3,0 мас.% Zr в состав Н-пентасила позволяет повышать 

селективность процесса изомеризации н-парафинов и ароматизации нафтеновых 

углеводородов входящих в состав прямогонной бензиновой фракции и тем самым 

существенно повысить октановое число катализата (с 58 до 83). 
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СИНИЛЬНОЙ КИСЛОТЫ 
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Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

svetlanaavina@gmail.com 

 

Катализаторы на основе металлов платиновой группы (МПГ) нашли широкое 

применение в химической и нефтехимической промышленности. Химические 

предприятия, так называемые азотно-туковые комбинаты, являются одними из 

многочисленных производителей минеральных удобрений и различных солей.  

Цианистый натрий, который получают на азотно-туковых комбинатах, является 

немаловажным продуктом для золотодобывающей промышленности. На сегодняшний 

день основной способ производства цианистого натрия базируется на нейтрализации 

синильной кислоты (HCN), полученной каталитическим окислением метана и аммиака 

кислородом воздуха на платиноидном катализаторе, раствором щелочи. В этих 

процессах, вследствие высоких температур, которые достигают 1000 °С и давления до 

0,8 МПа, происходят потери металлов платиновой группы с поверхности каталитических 

сеток. На потери также влияют состав и загрязнение исходной газовой смеси, нагрузка 

на катализатор, физико-химические свойства сплавов из которых, изготовлен 

катализатор, а также его срок службы. 

Потери металлов платиновой группы происходят в виде летучих оксидов 

платиноидов и механической пыли, которые уносятся потоком газа по ходу 

технологической схемы получения кислоты. Распределение безвозвратных потерь 

металлов платиновой группы в аппаратах по технологической схеме производства 

синильной кислоты методом Андруссова приведено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Распределение потерь платиноидов по технологической схеме HCN 

 

Также с целью установления размера частиц платиноидного катализатора, 

который теряется в процессе производства синильной кислоты окислительным 

аммонолизом метана, проведены исследования размера частиц платиноидов в шламе из 

котла-утилизатора. Проведенные исследования показали, что частицы платиноидов с 

размером 25–45 мкм составляют 75 % от всего количества потерь платиноидного 

катализатора. Остальные потери приходятся на частицы с размером до 25 мкм.  

Проведенный анализ потерь металлов платиновой группы производства 

синильной кислоты показывает, что частицы уносимого платиноидного катализатора 

распределяются по всей технологической схеме и даже в незначительных количествах 

присутствуют в продукционной кислоте. 
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ДЕЕМУЛЬГУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ КАТІОНОАКТИВНИХ 

ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТІВ ТА ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТНИХ КОМПЛЕКСІВ 

Аміруллоєва Н. В., Бойко А. О., Аміруллоєв Р. С. 

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 

м. Дніпро, Україна 

namirulloeva@gmail.com 

 

В останні десятиліття широке застосовування в різних галузях знайшли 

водорозчинні синтетичні полімери. Найчастіше їх використовують для боротьби із соле- 

та шламоутворенням, але виріс інтерес до них як до потенційних інгібіторів корозії. 

Підвищення інгібіючої дії поліелектролітів за рахунок формування в розчині 

поліелектролітних комплексів (ПЕК), може дати змогу створення високоефективних, 

відносно недорогих та нетоксичних інгібіторів корозії сталі. 

Причиною виникнення корозійних процесів в нафтопереробному обладнанні є 

підвищена агресивність середовищ, зокрема, стічних вод, сульфідвмісних конденсатів та 

вод оборотного водопостачання. Зниження цієї агресивності досягається, в тому числі, 

ефективним проведенням процесу знесолення та зневоднення нафти. Оскільки вода, яка 

міститься в нафті, і разом з тим розчинені в ній солі, викликають корозію металу 

апаратури технологічного устаткування.  

Таким чином глибоке зневоднення та знесолення нафти дають змогу запобігати 

проявам багатьох небажаних процесів, в тому числі, корозії сталі. Реалізація цього 

можлива, окрім іншого, застосуванням високоефективних деемульгаторів. 

Використання катіоноактивних поліелектролітів для цієї мети залишається мало 

вивченим. Проте властивості, якими вони володіють, дають змогу стверджувати, що на 

їх основі можливо створити високоефективні деемульгатори водо-нафтових емульсій. 

Зокрема цього можливо досягти за рахунок формування ПЕК.  

У якості деемульгаторів досліджували водорозчинні поліелектроліти на основі 

четвертинних амонійових солей: полігексаметиленгуанідингідрохлорид (ПГ), 

полігексаметиленгуанідингідрохлорид, модифікований фталевим ангідридом (ПГ-Б ), 

полігексаметиленгуанідингідрохлорид, модифікований монохлороцтовою кислотою 

(ПГ-К), поліелектролит на основі диметилдіаліламонійхлорида(ПДП), поліелектроліт на 

основі четвертинної амонієвої солі морфоліна (ПЧАСМ) та поліелектролітні комплекси 

на їх основі. 

Для визначення ефективності дії деемульгатора використовували термохімічний 

метод. Його суть полягає у визначені об’єму води, що виділяється з водо-нафтової 

емульсії за певний час. За величиною цього об’єму визначають ефективність дії 

деемульгатора. Досліджувану емульсію відстоювали при термостатуванні та вводили 

деемульгатор. Через певні проміжки часу визначається об’єм води, який виділився.  

Для оцінки деемульгуючої здатності поліелектролітів та ПЕК були отримані кінетичні 

залежності ефективності деемульгатора на їх основі від часу. Ефективність оцінювалася 

за кількістю води, що виділилася за певний проміжок часу зі штучно створеної нафтової 

емульсії. Аналізуючи отримані дані можна зробити висновок, що деемульгуюча 

здатність поліелектролітів збільшується в ряду ПГ-Б, ПГ-К, ПГ, ПЧАСМ, ПДП. Для ПДП 

значення ефективності деемульгування досягає 93,3% при С=1 10-5 М за 60 хвилин.  

Деемульгуюча здатність ПЕК збільшується в ряду ПГ-Бк, ПГ-Кк, ПГк, ПЧАСМк, ПДПк. 

При переході від базових олігомерів до ПЕК деемульгуюча здатність при малих 

концентрація дещо збільшується. Проте при збільшенні концентрації ПЕК деемульгуюча 

здатність різко падає, що може бути пояснено утворенням нерозчинних солей ПЕК.  
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Термоліз викопного вугілля одночасно з рідкими органічними відходами (РВ) є 

одним з підходів до залучення останніх в процес одержання низки цінних продуктів, 

основними з яких можна вважати вуглецеві сорбенти (ВС) та вуглеводневі продукти 

поліпшеної якості. Наразі недостатньо системних знань про вплив природи та вмісту РВ 

на якість композиційної сировини – прекурсору ВС. Нами з’ясовано, що додавання 

відходів коксохімічних заводів (КХЗ) до вугілля дозволяє підвищити вихід рідких 

вуглеводнів (до 18-30 %), одержати міцні карбонізати та утворити з них поруваті 

продукти (з Sпит до 900 м2/г) підвищеної міцності (ММ≥80 %). Відомо, що при складанні 

сумішей (вугілля-пластик, вугілля-біомаса, вугілля-нафтовідход тощо) і при їх 

подальшій термічній конверсії спостерігаються ефекти неадитивності, які призводять до 

одержання продуктів з новими властивостями.  

Робота зорієнтована на поглиблене вивчення синергетичних ефектів (СЕ), які 

виявлено нами при створенні сумішей, складених з вугілля марок Д і Г та відходів КХЗ. 

Характеристики подано в табл. 1 і 2. Критерієм сумісності вугілля й відпадків обрана 

величина спротиву вдавлюванню (СВ) суміші, яка визначалася методом Бринелля. 

Таблиця 1. Характеристика дослідженого вугілля  

Вугілля  
Технічний аналіз, % Елементний аналіз, % daf 

Wa Ad Vdaf С Н S N O 

Д 11,1 1,8 43,8 80,0 5,3 1,0 1,9 11,8 

Г 2,9 0,7 35,6 83,5 5,2 0,9 1,7 8,7 

Таблиця 2. Характеристика відходів і напівпродуктів КХЗ і величина СЕ 

 

Параметр 
Фуси 

Кисла 

смолка 
Полімери 

Смола 

КХЗ 

Кубовий 

залишок 

Густина, г/см3 1,25 1,27 1,12 1,15 0,96 

Зольність, % 6,4 0,2 0,1 0,1 5,2 

Синергетичний ефект (СЕ), г/см2: 

Суміш з вугіллям Д 12 7 27 16 35 

Суміш з вугіллям Г 15 13 15 15 16 

 

  

 
Рис. Залежність СВ від складу 

суміші 

Кількісну оцінку, що характеризує величину СЕ 

(табл. 2) для обох видів вугілля, одержано як 

різницю між експериментом (максимальним СВ 

при вмісті РВ 5-15 %) і СВрозр, розрахованим за 

правилом адитивності. Криві залежностей СВ від 

вмісту РВ для сумішей з вугіллям Г подано на 

рисунку. Дані табл. 2 свідчать, що величина СЕ 

для газового вугілля майже не залежить від 

природи відходу (13-16), в той час як для сумішей 

вугілля Д вона коливається в широкому діапазоні 

значень (від 7 до 35). При цьому ступінь 

неадитивності СЕ залежить зворотно 

пропорційно від властивості (густина) рідкого 

відходу. 
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Despite the high inhibition efficiency of various synthetic inhibitors most of them are 

not safe and produce dangerous wastewaters which are harmful for the ecosystem and human 

health. Therefore, the use of cost-effective and eco-friendly corrosion inhibitors have attracted 

the high consideration of researchers. One of the most important classes of eco-friendly 

corrosion inhibitors is the extract of different parts of plants. The extracts obtained from natural 

sources consist of a large amount of various chemical constituents containing aromatic rings, 

carbonyl (-C=O), carboxylic (-COOH), hydroxyl (-OH) and amine (-NH, -NH2) group. As a 

result, these compounds can be potential inhibitors forretarding the corrosion process of mild 

steel in acidic media. There are a large number of reports on the use of green corrosion inhibitors 

based on the extracts of plants. This study aims to investigate the inhibition performance of an 

ethanol extract of apricot cake (ACE) on the corrosion of mild steel in 0.5 M NaCl under 

different experimental conditions. The present study was carried out to identify the components 

present in the ethanol apricot cake extract by GC-MS analysis. 

The phytochemical screening helped us to highlight the presence of 

3,4,5-trihydroxybenzoic acid (Gallic acid), Chlorogenic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-

propenoic acid (Caffeic acid), 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one 

(Quercetin), Catechin. Various experimental models including iron (III) reducing capacity, total 

antioxidant capacity, DPPH radical scavenging activity were used for characterization of 

antioxidant activity of extract. The results indicate the efficacy of ethanolic apricot pomace in 

scavenging the DPPH radicals depending on concentration. The total antioxidant activity is 

460.86 ± 2.63 mg of AsA/g of the extract. The antioxidant activity of ACE was high (92 %) at 

100 μg/mL. The radical scavenging activity of these extract is may be due to the involvement 

of phenolic compounds and also owing to the existence of other antioxidant secondary 

metabolites like flavonol, terpenoids, tannins etc. In the investigated experimental condition, 

the maximum inhibiting efficiency in the range of 94.6% was obtained by the addition of 

500 ppm APE, after about 48 h of exposure to the inhibitor-containing electrolyte. The results 

of the surface analysis performed by SEM and AFM confirm that APE is able to retard the steel 

corrosion by the formation of a compact and homogeneous surface layer on the metallic surface. 

The anodic and cathodic corrosion current density curves in presence of inhibitors are shifted 

towards lower current density region as compared to the blank. This reveals that the inhibitors 

decrease the corrosion current and thus reduce the corrosion rate. The presence of protective 

film on the surface that formed in solution with apricot pomace extract result in a considerable 

shift in the cathodic branches and to a lesser extent in the anodic branches of the polarization 

curves. Thus the inhibitors are said to be mixed type, but predominantly cathodic.  
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Вода зі свердловин може мати наступні характеристики: підвищена мінералізація, 

твердість, наявність сірководню, підвищений вміст нітратів, солей амонію, наявність 

органічних та механічних домішок, надлишок заліза. Підвищений вміст заліза у воді є 

суттєвою перешкодою для її використання, особливо в питних цілях. 

Залізо може міститися у воді у двох формах: 

1. Fe2+ - двовалентне залізо, яке знаходиться у воді в розчиненому стані, 

вважається складним забрудненням, тому що неможливо помітити неозброєним оком. 

2. Fe3+ - тривалентне залізо, яке утворилося з двовалентного внаслідок взаємодії з 

повітрям. Вода із вмістом такого заліза має рудо-бурі відтінки і яскраво виражений осад. 

За нормами ДержСанПіН 2.2.4-171-10 вміст загального заліза у водопровідній 

воді не повинен перевищувати 0,2 мг/дм3. Для води з колодязів та свердловин 

допускається вміст не більше 1,0 мг/дм3. Вміст заліза у воді більше 1,0-2,0 мг/дм3 значно 

погіршує її органолептичні властивості, викликає алергічні реакції і може стати 

причиною захворювань крові та печінки, а також призвести до онкологічних 

захворювань. Найбільш токсичними є сполуки двовалентного заліза, яке піддається 

окисленню всередині організму до трьохвалентного і має здатність до накопичення у 

внутрішніх органах. 

Найбільш відомими методами очищення води від заліза є: 

1. Безреагентний метод (очищення без додавання хімічних речовин).  

Метод здійснюється за допомогою різних технологій, такі як: аерація, електроліз, 

біологічне окислення. Найпростіший метод, аерація - примусове насичення води киснем, 

в результаті чого залізо активніше окислюється і випадає в осад, після чого воду 

фільтрують. 

2. Каталітичний спосіб (з додаванням реагентів).  

Залежно від використовуваної хімічної речовини поділяють на різні способи 

очищення: коагуляцію, каталітичне окислення (окислювачем виступає діоксид мангану), 

хімічні реакції (окислювачі - перманганат калію, гіпохлорит натрію). Всі перераховані 

способи спрямовані на окислення заліза за допомогою реагентів і подальшу фільтрацію. 

3. Відстоювання. Найбільш простий спосіб очищення води. Його перевага полягає 

в мінімальних витратах, а недоліки в тривалому протіканні процесу. Для промислового 

очищення знадобляться резервуари великих обсягів і відповідно тривалість очищення 

збільшується. 

Вибір методу очищення залежить від концентрації заліза у воді, тому першим 

етапом дослідження є визначення вмісту заліза у пробі води зі свердловини. Для цього 

було обрано достатньо поширений спектрофотометричний метод визначення 

концентрації загального заліза з ортофенантроліном (ДСТУ ISO 6332:2003). Діапазон 

вимірювання концентрації загального заліза 0,05-2,0 мг/дм3, похибка методу 0,01-

0,02 мг/дм3. Серед методів очищення води від заліза особливий інтерес становить 

вивчення ефективності адсорбційних методів, зокрема на мінеральних волокнах та 

вуглецевих адсорбентах. 
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Забруднюючі речовини, що потрапляють в навколишнє середовище, поділяють на 

розчинні та нерозчинні, природні та техногенні, неорганічного, органічного та 

біологічного походження. В результаті техногенного забруднення щороку відбувається 

потрапляння до водних об’єктів та накопичення в них синтетичних барвників і важких 

металів. У зв’язку з цим, метою роботи було визначення сорбційних властивостей щодо 

йонів Сu2+ та Fe3+ та метиленового синього рослинних відходів, а також целюлозних та 

лігноцелюлозних біосорбентів на їх основі. Результати досліджень наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1. Сорбційні властивості рослинних відходів та біосорбентів на їх основі 
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Сu2+ Fe3+ 

Шкаралупи волоських горіхів 

Сировина 

Лігноцелюлоза 

Целюлоза 

– 

86.0 

40.2 

41.2 

27.3 

76.8 

37.5 

48.3 

0.8 

2.3 

0.3 

1.2 

0.03 

0.09 

0.16 

38 

80 

60 

49 

44 

33 

34 
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18 

Шкаралупи кісточок абрикосу 

Сировина 

Лігноцелюлоза 

Целюлоза 

- 

76.1 

50.8 

28.1 

38.2 

58.2 

48.3 

35.5 

12.1 

0.8 

0.04 

0.22 

0.03 

0.07 

0.05 

32.2 

71.0 

90.8 

54 

49 

39 

44 

41 

39 

Цукрова багаса 

Сировина 

Лігноцелюлоза 

Целюлоза 

- 

88.8 

55.4 

42.1 

34.3 

65.3 

21.4 

29.0 

3.25 

2.26 

1.27 

2.36 

0.08 

0.11 

0.16 

27.6 

44.0 

71.3 

50 

37 

29 

31 

21 

19 

 

В результаті виконання роботи було показано, що поглинальна здатність 

рослинних матеріалів в значній мірі залежить від їх структури, яка в свою чергу 

визначається умовами обробки. Такий підхід в переробці рослинних відходів вирішує 

наступну проблему: дозволяє запровадити нові ефективні способи утилізації відходів 

агропромислового комплексу з одержанням дешевих сорбентів. 
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Демчук І. М. 

Публічне акціонерне товариство «АЗОТ», м. Черкаси, Україна 

 

Кожне виробництво продукує певну кількість відходів. У виробництві азотних 

мінеральних добрив, основну частину відходів становлять рідкі відходи, що в своєму 

складі містять сполуки амідного та амонійного Нітрогену. При виробництві карбаміду 

продуктивністю 1000 т/добу утворюється стічних вод близько 150 м3/добу.  

Так, наприклад, за умови роботи всіх агрегатів синтезу карбаміду («АЗОТ» 

«Северодонецкий Азот», «Дніпроазот», «ОПЗ», крім цехів ПАТ «Стірол») утворюється 

близько 4823 т рідких відходів за одну добу. 

Для хімічної промисловості питання повернення стоків у виробництво особливо 

актуальне, так як кошторис такої статті витрат, як «Утилізація рідких відходів» 

враховується у собівартість продукції.  

Основна частина рідких відходів виробництва карбаміду утворюється на стадії 

зневоднення 70÷72 %-го розчину карбаміду у вакуум-випарних апаратах у вигляді 

конденсату сокової пари. Для очищення від сполук Нітрогену, що містяться в конденсаті 

сокової пари, стоки піддають двоступеневої десорбції і гідролізу. Утилізація залишкових 

N-вмісних сполук в промислових умовах здійснюється на біологічних очисних спорудах.  

Досліджено новий метод утилізації N-вмісних сполук в конденсаті сокової пари 

виробництва карбаміду шляхом переробки аміаку, карбаміду та біурета в гідразин 

сульфат з використанням електромагнітного реактора синтезу гідразин-сирця. Процес 

синтезу гідразин сульфату з суміші аміаку та карбаміду з низьким градієнтом 

концентрацій та з використанням електромагнітного реактора синтезу гідразин-сирця є 

новітньою розробкою. В останні роки було розроблено лише технологію прямого 

синтезу гідразину через фіксацію азоту за допомогою двофотонних поглинань шляхом 

активації молекули азоту та водню на поверхні каталізатора. Синтез гідразин-сирця з 

конденсату сокової пари виробництва карбаміду не розглядався іншими науковцями, так 

як основною задачею була деструкція зв’язаного N в конденсаті. 

Проведено дослідження процесу синтезу гідразин сульфату з стоків виробництва 

карбаміду та встановлені механізми, що протікають в процесі синтезу гідразин-сирцю в 

електромагнітному реакторі. Експериментальними дослідженнями підтверджено, що 

електромагнітне випромінювання позитивно впливає на процес синтезу гідразину-

сирцю. При конверсії N, що міститься в конденсаті сокової пари в N2H4 з використанням 

модельної установки синтезу гідразин сульфату, початковий вихід готового продукту 

становить 5,3 кг з 1 м3 N-вмісної сировини. При циркуляції (багаторазовому 

використанні) фільтрату як джерела сірчаної кислоти встановлено збільшення виходу 

N2H4∙H2SO4 до 6 кг з 1 м3 N-вмісної сировини. Проведена проекція результатів роботи 

модельної установки на промислові масштаби з урахуванням роботи агрегату синтезу 

карбаміду, продуктивністю 330000 т/рік. В результаті чого встановлено максимальну 

розрахункову виробничу потужність агрегату синтезу гідразин сульфату на рівні 132–

150 кг/добу.  

Проведено економічну оцінку впровадження даної розробки, яка дає змогу 

підтвердити, що запропонований спосіб утилізації є економічно рентабельним, 

екологічно безпечним та енергоефективним.  
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Известно, что Украина обладает обширными запасами титановых руд в форме 

ильменитов. Получаемые из этих месторождений ильменитовые концентраты 

отличаются своим минералогическим составом и, соответственно, химическими 

свойствами. Установлено, что эффективность сернокислотного разложения 

ильменитовых руд зависит от степени их измененности (лейкоксенизации) – 

геохимического процесса вынесения и окисления железа(II), в результате которого 

ильменит замещается псевдорутилом и руда обогащается титаном (содержание титана в 

расчете на ТіО2 достигает 60-65 мас.%). 

Анализ литературных данных показал, что вопросы температурного оптимума 

процесса сернокислотного разложения измененного ильменита до сих пор остаются 

дискуссионными. Наши исследования показали, что при проведении процесса 

сульфатизации измененного ильменита в условиях, приближенных к регламентным 

условиям ОАО «Сумыхимпром» − температура 180 С и (H2SO4) = 94 %, содержание 

титана в растворе уже через 25 мин начинает уменьшаться, но при снижении 

температуры и концентрации серной кислоты экстремум на кинетических кривых 

исчезал. Такие закономерности хорошо объясняются переходом соли титана в 

нерастворимую форму, однако, причины и закономерности такого процесса остались 

невыясненными.  

Поэтому была поставлена цель: на основании кинетических исследований 

процесса сернокислотного разложения измененного ильменита в изотермических 

условиях определить его температурный оптимум. 

Процесс сульфатизации исследовали при массовом соотношении 

ильменит/серная кислота = 1:2, концентрации серной кислоты 85 % масс., в интервале 

температур 100÷200 С. После сульфатизации реакционную смесь охлаждали под 

проточной водой (для того, чтоб остановить процесс сульфатизации). Суспензию 

количественно переносили в мерную колбу, смывая ее раствором 5 %-ной серной 

кислоты для предотвращения гидролиза соединений титана. После центрифугирования 

определяли содержание титана и железа в растворах спектрофотометрически с 

использованием СФ-46. Содержание титана определяли в виде пероксидного комплекса 

при длине волны 410 нм, а железа - в форме комплекса с сульфосалициловой кислотой 

при длине волны 520 нм. Присутствие железа при определении титана маскировали 

фосфорной кислотой.  

В результате кинетических исследований процесса сульфатизации измененного 

ильменита в интервале температур 100-200 С установлено, что зависимости Х(t) на 

начальных участках имеют форму выпуклых кривых, а с момента затвердевания 

реакционной смеси хорошо аппроксимируются прямыми. Эффективность извлечения 

титана в процессе сульфатизации измененного ильменита при температурах выше 190 С 

через некоторое время начинает снижаться. Например, при 200 С через 180 мин 

сульфатизации потери титана приближаются к 60 %. Наблюдаемые закономерности 

объясняются процессом полимеризации ионов TiO+ при участии SO4-ионов, 

образующих мостиковые связи. 
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На сьогоднішній день процесами отримання синтетичного рідкого палива з газів, 

які містять в собі суміш монооксиду вуглецю і водню, є процес Фишера-Тропша (ФТ-

синтез). ФТ-синтез – альтернативне джерело отримання високо якісного палива не з 

нафти, а з вугілля або біомаси. 

Дослідження кінетики ФТ-синтезу є досить важливим завданням, так як даний 

процес дуже чутливий до температурного режиму, та характеристик каталізатору. Також 

даний процес супроводжується багатьма побічними реакціями, які негативно впливають 

на швидкість та селективність реакції. ФТ-синтез є альтернативним джерелом отримання 

якісного палива не з нафти, а з вугілля або біомаси. Тому дослідження кінетики реакції 

Фішера-Тропша спрямовані на підвищення селективності і активності каталізаторів, 

визначення констант швидкості хімічних реакцій є актуальними. 

Вибір каталізатору є одним з основних факторів, що впливають на якість і вихід 

продукту ФТ-синтезу. Для дослідів виготовлено два зразка кобальтових каталізаторів. 

Перший зразок каталізатору Со/γ-Al2O3 містить наночистинки кобальту одного розміру. 

Другий зразок каталізатору (Со)/γ-Al2O3 отриманий методом просочення носія розчином 

нітрату кобальту. Каталізатор отриманий методом просочення (Со)/γ -Al2O3 виявив на 

порядок вищу активність в порівнянні з монодисперсним. Однак монодисперсний 

каталізатор показав високу селективність за нижчими вуглеводнями. 

Метою даної роботи є розрахунок констант швидкості системи реакцій Фішера-

Тропша в присутності гетерогенних каталізаторів на основі отриманих 

експериментальних даних. Це дає можливість перейти до моделювання і розрахунку 

промислових реакторів, як з нерухомим шаром каталізатора, так і реакторів більш 

складних конструкцій. Для вже діючих реакторів, за розробленими математичними 

моделями, можна перейти до оптимального керування. 

Для досягнення поставленої мети в роботі були вирішені наступні задачі: 

– проведено теоретичний аналіз математичної моделі кінетики ФТ-синтезу; 

– проведено експериментальні дослідження процесу ФТ-синтезу; 

– побудовано математичну модель кінетики гетерогенного каталітичного процесу 

Фішера-Тропша та схему розрахунку констант швидкості реакцій; 

– проведено обробку отриманих експериментальних даних з використанням 

розробленого програмного продукту та розрахувати константи швидкості реакцій 

процесу Фішера-Тропша. 

Для розрахунку кінетики процесу Фішера-Тропша та для знаходження констант 

швидкості реакцій, було створено програмний модуль, який розроблявся в середовищі 

MS Visual Studio 2017 на мові C# з використанням технологій .NET Framework v4.6. За 

допомогою розробленого програмного модуля було розраховано константи швидкості 

реакції процесу Фішера-Тропша. Проаналізувавши отримані дані, видно, що відносна 

похибка лежить в межах 2…3 %, що свідчить про адекватність запропонованої моделі 

розв’язку зворотної задачі хімічної кінетики. Тому можна засвідчити, що дану модель 

розрахунку констант швидкості можна використовувати для дослідження процесу 

Фішера-Тропша. 
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ВУГІЛЬНИХ ШИХТ 

Збиковський О. І., Міщенко В. П. 
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В теперішній час коксохімічні заводи України працюють в умовах частої зміни 

періоду коксування і складу шихти.  

Для прогнозування якості коксу запропоновано використовувати лабораторну 

установку з автоматичною системою контролю, створену на основі двокамерної 

лабораторної печі УХІНу. Новизна установки полягає в наступному. 

1) Виготовлений з вогнетривкого бетону обігрівальний простінок. Кількість 

каналів для карборундових нагрівальних стрижнів в ньому збільшено з 4 до 6, що 

забезпечило підвищення на 50 % теплової потужності простінка. Використання 

вогнетривкого бетону збільшило термін служби простінка. 

2) Товщина вугільної проби зменшена в 2 рази з 60 до 30 мм, що забезпечило 

більш однорідні температурні умови коксування і відповідно більшу однорідність 

властивостей коксу. 

3) Автоматична система контролю температурного режиму в обігрівальному 

простінку і в кожній з чотирьох проб. Система складається з платина-платинородієвої 

термопари в обігрівальному простінку у захисному кварцовому чохлі, чотирьох хромель-

алюмелевих термопар, що встановлюються після завантаження в кожну пробу, 

перетворювача вимірювального Ш711 / 1І, комп'ютера і ліній передачі сигналу. Система 

контролю працює під управлінням комп'ютерної програми, яка щохвилини записує в 

пам'ять і відображає на моніторі температури в пробах і простінку. Використання цієї 

системи контролю дозволило відмовитися від автоматичного програмного регулюючого 

пристрою, що здійснював синусоїдальне нагрівання, по черзі включаючи то великий, то 

малий струм, і перейти до ручного регулювання сили струму. В результаті був 

забезпечений плавний графік підйому температури в пробах, що відповідає умовам 

коксування в промислових печах. 

Марочний склад шихти для лабораторного коксування може бути обраний 

практично будь-який в залежності від завдань дослідження. Також шихту можна 

піддавати різній попередній обробці і вводити в неї різні добавки. 

Насипну щільність вугільної шихти також можна змінювати в досить широких 

межах, що відповідає умовам в промислових печах різної ширини з різним способами 

підготовки і завантаження. 

Для отримання достовірних результатів графіки підйому температури в пробах 

складали на основі вимірювання температури в промислових печах. Причому режим 

нагрівання обирався характерний для середніх між віссю і стінкою камери коксування 

шарів завантаження. 

Таким чином, була створена установка для лабораторних коксувань, на якій 

можна досягати температури, рівні кінцевим температурам в промислових коксових 

печах (1050 ± 50 оС), а також варіювати в широких межах склад вугільної шихти, насипну 

щільність і швидкості підйому температури на різних стадіях процесу коксування. 

Використання автоматичної системи контролю температури і ручне регулювання 

сили струму забезпечили точне дотримання заданих графіків підйому температури. 

Дослідження, проведені на цій установці, показали її великі можливості і високу 

достовірність результатів. 
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Сучасні тенденції альтернативної енергетики розглядають комунальні стічні води 

у якості джерела для отримання водню з використанням електрохімічних технологій. 

Тому дослідження електрохімічних систем, в яких здійснюється перебіг реакцій 

утворення водню є актуальним. З використанням циклічної вольтамперометрії було 

вивчено декілька систем (таблиця), в яких можливий перебіг реакцій за участю водню. 

ЦВА знімалися в діапазоні потенціалів – 0,4+0,7 В відносно НВЕ зі швидкістю 

розгортки потенціалу 0,1 мВ/с. Розрахунки площі поверхні, що задіяна в адсорбції водню 

здійснювали за інтегральним методом в водневої області потенціалів отриманих ЦВА 

кривих. Аналіз отриманих потенціалів (таблиця 1) довів, що в електрохімічних системах, 

що включають солі нікелю проходить зміщення нульових потенціалів в більш анодну 

область, що згідно досліджень [1] відповідають за утворення каталітично активного 

NiOOH з подальшим формуванням на поверхні платини плівки Ni(OH)2. В системах з 

карбамідом – другий нульовий потенціал змістився в катодну область до значення 

+0,372 В, яке відповідає термодинамічним розрахункам потенціалу розкладу карбаміду 

в стандартних умовах (+0,37 В) [1], а перший потенціал відповідає за формування 

нанодисперсіїї Ni(OH)2. Подальші розрахунки площі поверхні, яка приймає участь в 

адсорбції водню встановили збільшення адсорбції водню в присутності солей нікелю в 3 

рази відносно фону, а в присутності карбаміду у 18 разів, що є доказом каталітичної дії 

карбаміду. 

 

Таблиця 1 Таблиця нульових потенціалів та редокс реакцій в електрохімічних 

системах, що досліджувались 

 

Література 

1. B. K. Boggs, R. L. King and G. G. Botte Urea electrolysis: direct hydrogen production 

from urine//Chem. Commun., 2009, 4859–4861 

  

Електрохімічна 

система 

Нульові потенціали 

відносно НВЕ, В 
Можливі редокс реакції 

 Е1 Е2 Е1 Е2 

Pt|NaOH 0.1M |Pt +0,11 +0,586 
Pt(OH)2-

6-2e→ 

Pt(OH)2+ 4OH- 

 

PtO2-
4+4H2O 

+2e→ Pt(OH)2-
6 

+ 2OH- 

Pt|NaOH 0.1M + 

NiSO4 0.1M |Pt 
+ 0,383 + 0,676 

Ni(OH)2+OH-→ 

NiOOH+ H2O+e 

Формування 

гідратованої 

плівки Ni(OH)2 

на поверхні Pt 

Pt|NaOH 0.1M + 

NiSO4 0.1M 

+CH4N2O |Pt 

 

+0,3 

 

+0,372 

Формування 

нанодисперсії 

Ni(OH)2 

CO(NH2)2(aq) + 

H2O → N2(g) + 

3H2(g) + CO2(g) 
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Теплота є таким джерелом, яке може використовуватися для отримання 

електрики. Й одним з шляхів підвищення ефективності перетворювання тепла в 

електрику є використання електролітних систем з високою редокс активністю та 

значеннями ентропії. В цьому аспекті присутність кисню має важливу роль [1, 2]. 

Для встановлення впливу кисню на ефективність роботи термогальванічних 

елементів були зібрані дискові конструкції в габаритах 2016 в герметичному та 

перфорованому варіантах з композиційними електродами на основі порошкового заліза 

та водним електролітом (5 М розчин NaOH). Елементи випробувались в температурному 

діапазоні 15–45 °С. НРЛ та спектри імпедансу знімались в двохелектродній комірці на 

електрохімічному модулі Autolab-30 моделі Pgstat 302, Metrohm Autolab, оснащеному 

модулем FRA (Frequency Response Analyzer) в інтервалі частот 10-2–106 Гц. Для 

забезпечення необхідного інтервалу температур впродовж циклування використовували 

електромеханічний термостат в якому температура підтримувалась з точністю ±1 °С. 

 

Таблиця. Значення коефіцієнтів Зеєбека термогальванічних елементів 

Маса 

Fe, мг 

[NaOH], 

М/л 

Умови 

експерименту 
НРЛ, В Δ Т, К S, мВ/К 

0,1481 19 - О2 0,04±0,01 18,6 3,9±0,5 

0,1406 19 - О2 0,03±0,01 6,2 1,5±0,5 

0,1518 19 + О2 0,08±0,01 20,6 4,8±0,5 

0,1441 19 + О2 0,03±0,01 20,6 2,1±0,5 

Експериментально доведено, що в умовах доступу кисню через певні канали 

можливо формування нової системи, що володіє іншими електрохімічними 

властивостями. Скануючою електронною мікроскопією та циклічною 

вольтамперометрію показано, що імовірність появи такої системи регулюється 

градієнтами температури не лише в горизонтальному напрямі, але й у вертикальному, 

що призводить до зміни термоелектричних коефіцієнтів. Наявність кисню приводить к 

зменшенню значень коефіцієнтів Зеєбеку (таблиця).  

 

Література: 

1. KD Pershina, VV Kokhanenko, LN Masliuk, KA Kazdobin Energy transformation in 
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2. Ž. Petrović, M. Metikoš-Huković, R. Peter, M. Petravić Surface Modification of Iron 

for Corrosion Protection: Kinetics of Anodic Film Formation and Electroreduction// Int. J. 

Electrochem. Sci., 7 (2012) 9232 - 9247 
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Аналіз чутливості – істотна частина програми забезпечення надійності процесів. 

В останні роки проблема забезпечення надійності хіміко-технологічних систем все більш 

виходить на перший план. Сьогодні завдання забезпечення надійності розглядається як 

найважливіший аспект проектування систем. Це обумовлюється, з одного боку, 

складністю структури подібних систем, що складаються з багатьох елементів, і, тим 

можливим збитком, який буде завдано в разі відмови такої системи.  

У найзагальнішому випадку кінетика хімічного процесу без урахування 

просторових ефектів (при ідеальному перемішуванні розчину реакційної суміші) 

описується системою звичайних диференціальних рівнянь: 

,)0(,),( 0cckcF
dt

dc
==  

де с – n-вектор концентрацій реагентів; k - m-вектор параметрів системи 

(константи швидкостей, температура, тиск). 

Рішення системи звичайних диференціальних рівнянь будуть криві залежності 

концентрацій від часу. 

Аналіз чутливості можна класифікувати на основі досліджуваних кінетичних 

моделей як функцію параметрів. Система, взаємодіючи з зовнішнім середовищем і може 

бути кількісно оцінена через свої входи і виходи. Входами можуть бути сировина, її 

кількість, склад, температура. Виходами можуть бути кількість готового продукту, його 

якість, температура. Якщо система схильна до збурень, то для їх компенсації, тобто для 

того щоб система працювала в заданому напрямку, використовуються керуючі впливи, 

які також виражають кількісно. Вплив зміни параметра на рішення можна розкласти в 

ряд Тейлора: 
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У цьому рівнянні, частинні похідні 𝜕сі/𝜕ki називаються коефіцієнтами локальної 

концентраційної чутливості першого порядку, а 𝜕2сі/(𝜕ki *𝜕kj) – коефіцієнтами локальної 

концентрації другого порядку. Зазвичай, тільки коефіцієнти чутливості першого порядку 

(або лінійні) розраховуються і вивчаються. Ці коефіцієнти складають матрицю 

чутливості S, яка представляє залежності лінійної апроксимації рішень від змін 

параметра. Матриця може бути отримана прямим диференціюванням, якщо аналітичне 

рішення системи звичайних диференціальних рівнянь відомо. Але в хімічній кінетиці 

такі прості системи зустрічаються досить рідко і тоді застосовуються чисельні методи 

розрахунку чутливості. 

Найпростішим методом обчислення часткових похідних компонентів рішення 

системи звичайних диференціальних рівнянь за параметрами є почергова зміна кожного 

з параметрів на деяку величину (h) і чисельне інтегрування системи звичайних 

диференціальних рівнянь. За отриманими розрахованими даними кривих залежностей 

зміни концентрацій компонентів від часу, було проведено аналіз чутливості системи 

Білоусова-Жаботинського, що каталізується ферроіном, а саме зміну періоду коливань 

системи при зміні констант швидкості реакції. 
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Винахід належить до нафтової та газової промисловості, а саме до впливу на 

привибійну зону продуктивного пласту в газових та нафтових свердловинах.  

Задачею винаходу є підвищення ефективності обмеження припливу пластових 

вод у газові та нафтові свердловини за рахунок виключення утворення нерозчинного 

осаду при контакті складу для обмеження водоприпливу з пластовими водами та 

усунення вогненебезпечності та токсичності цього складу. 

Для вирішення поставленої задачі в склад для обмеження припливу пластових вод 

у газові та нафтові свердловини, який містить поверхнево-активні речовини (ПАР) та 

воду, згідно з винаходом, в якості поверхнево-активних речовин вводять 

олефінсульфонати при такому співвідношенні компонентів, мас. %: олефінсульфонати – 

0,5-2,0, вода – решта. 

Запропонований склад для обмеження припливу пластових вод у свердловини 

одержують шляхом розчинення олефінсульфонатів у воді. При контакті цього складу з 

пластовою водою не відбувається утворення нерозчинного осаду. Внаслідок того, що 

запропонований склад для обмеження припливу пластових вод у свердловини являється 

водяним розчином, усувається вогненебезпечність та токсичність складу. 

Механізм обробки порового простору привибійної зони свердловин за допомогою 

поверхнево-активних речовин – олефінсульфонатів заснований на тому, що молекули 

цих речовин мають діфільний характер, тобто складаються з гідрофільної і гідрофобної 

частин. При певних умовах молекули олефінсульфонатів адсорбуються на поверхні 

порового простору продуктивного пласта таким чином, що надають цій поверхні 

гідрофобні властивості, які забезпечують обмеження припливу пластових вод у 

свердловини. 

В якості моделі порового простору використовували кварцевий пісок, що 

видобувається в кар'єрах на території Шебелинського газоконденсатного родовища. Для 

дослідів застосовували фракцію цього піску з розмірами часток 0,125-0,071 мм. 

Розрахункова питома поверхня такої фракції дорівнює 390 см2 на 1 г піску. 

Для дослідів використовували також модельну пластову воду з мінералізацією 

100 г/л, що містить 75 г хлористого натрію і 25 г хлористого кальцію.  

Експериментальні дослідження проводили по наступній методиці. 

Навіску в 20 г піску, зважену з точністю до 0,01 г, розміщували в скляній конічній 

колбі обсягом 250 мл та доливали 50 мл досліджуваного складу для гідрофобізації. Вміст 

колби періодично перемішували протягом визначеного часу, при цьому відбувалася 

адсорбція ПАР на піску. 

Гідрофобізація піску проводилася 0,5, 10, 15 та 20 %-вими водяними розчинами 

олефінсульфонатів. Час гідрофобізації (адсорбції ПАР) складав 1, 2, 3 та 4 доби. 

Запропонований винахід дає можливість підвищити ефективність обмеження 

припливу пластових вод у газові та нафтові свердловини за рахунок виключення 

утворення нерозчинного осаду при контакті складу для обмеження водоприпливу з 

пластовою водою, а також усуває вогненебезпечність та токсичність цього складу. 

Дане технічне рішення збільшує дебіти свердловин по газу та нафті, за рахунок 

чого збільшується видобуток вуглеводневої сировини. 
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ПОРИСТІ СКЛОКРИСТАЛІЧНІ МАТЕРІАЛИ (ПСКМ) НА ОСНОВІ БОЮ 
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В теперішній час швидкий розвиток комп’ютерної та телевізійної техніки 

призводить до утворення великої кількості твердих побутових відходів у вигляді старих 

моделей комп’ютерів та телевізорів. При цьому лише незначна їх кількість підлягає 

утилізації. Але зростання об’ємів відходів це тільки одна сторона проблеми, іншою ж є 

вміст в них токсичних речовин: так у відходах кінескопного скла міститься 30 % оксиду 

свинцю та до 10 % окису барію і бору.  

Якщо в Європі та США широко застосовується сортування твердих побутових 

відходів, то в Україні така практика майже відсутня. Однією з причин такого явища є 

відсутність ефективних методів утилізації. Саме тому метою нашої роботи є дослідження 

можливості використання бою кінескопного скла для отримання пористих 

склокристалічних матеріалів(ПСКМ), що дозволить частково вирішити означену 

проблему. До того ж наявність у складі кінескопного скла сполук свинцю та барію буде 

забезпечувати таким теплоїзоляційним матеріалам радіаційно-захисні властивості. 

Нами в роботі для отримання ПСКМ в якості газоутворюючих добавок 

застосовували техногенну сировину. Досліджено введення до складу ПСКМ, як окремих 

газоутворюючих добавок, так і їх комплексів. Дослідження проводили за допомогою 

симплекс решітчастого методу планування експерименту. В якості газоутворювачів 

використовували гранульований доменний шлак ПАТ «Євраз ДМК ім. Петровського», 

золу-унесення Придніпровської ТЕС та пил уловлювання газоаспіраційних систем 

виробництва феросилікомарганцю ВАТ «Запорізький завод феросплавів» в кількості від 

5 до 15 мас.%. Зразки випалювались за температурно-часовим режимом, що передбачав 

завантаження в попередньо розігріту піч, швидкий підйом до максимальної температури, 

витримку при цій температурі та поступове охолодження зразків разом з піччю з метою 

зняття залишкових напруг. Для всіх дослідних зразків визначали межу міцності на стиск 

(МПа), середню щільність(кг/м3) та коефіцієнт конструктивної якості (ККЯ) (відношення 

межі міцності на стиск до середньої щільності). 

Проведені дослідження показали можливість отримання ПСКМ на основі бою 

кінескопного скла із використанням комплексу дослідних газоутворюючих добавок із 

значенням середньої щільності від 272 до 698 кг/м3, при значенні міцності на стиск від 

0,64 до 6,78 МПа та ККЯ – 2-10. Отримані ПСКМ можливо використовувати як 

теплоізоляційний матеріал з радіаційно-захисними властивостями. До того ж 

виробництво таких ПСКМ буде сприяти частковому вирішенню проблеми утилізації 

твердих побутових відходів. 
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Сучасні тенденції «зеленої» енергетики розглядають органо-мінеральні 

гетероструктури у якості перспективних активних матеріалів для створення пристроїв 

збереження енергії. В цьому аспекті використання ензимів, що входять до складу соку 

рослин, має особливу перевагу завдяки наявності у ензимів каталітичних властивостей 

щодо редокс реакцій за участю кисню та металів, які входять до складу активних центрів 

ензимів. Найбільш вивченим ферментами класу оксидоредуктаз є ферменти хріну. Тому 

у якості органічної компоненти було обрано саме ці ферменти. А у якості носія – аеросил, 

що має аморфну структуру, та наявність переважно кислих центрів на поверхні: [Н+] = 

0,072±0,004 ммоль-экв/г; [ОН-] = 0,200±0,010 ммоль-экв/г, що згідно роботи [1], повинно 

підвищувати активність отриманої структури. Електрохімічні показники оцінювались по 

циклічним вольт – амперним кривим (ЦВА) в буферних розчинах з різним значенням рН 

(оцтовий буфер з рН від 3,75 до 6,3; та фталатний з більш вузьким діапазоном зміни від 

2,2 до 3.8).  

 

 
 

а б 

Рис. 1. ЦВА гетероструктур аеросил-ферментний препарат хріну: 

а – в оцтовому буфері; б – у фталатному буфері 

 

Збільшення площі ЦВА кривих зі збільшенням швидкості розгортки потенціалу є 

основним доказом наявності у структури здатності до накопичування енергії. В 

ацетатному буфері таких властивостей не спостерігалось (рис. 1 а), а у фталатному 

збільшення було на порядок й більш (рис.1.б). Тобто в більш кислому середовищі така 

структура набуває здатності до накопичування енергії. 

 

1. О.В. Вяткина, Е.Д. Першина, К.А. Каздобин Природа кислото-основной и 

каталитической активности монтмориллонита в водной среде // УХЖ.– 2006.– 72 (7-8), 

с.19-24. 
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Активное использование катализаторов в химической промышленности приводит 

к росту количества вредных и токсичных отходов (отработанные катализаторы, шламы, 

шлаки и др.). Попадание ионов тяжелых металлов (никеля, хрома, кадмия, цинка, меди, 

олова и других) в почву и воду вызывает антропогенные геохимические аномалии в 

гидросфере, негативно влияет на растительный и животный мир. Кроме токсичности 

тяжелые металлы имеют также канцерогенное действие. Таким образом, все 

вышесказанное наталкивает на мысль о целесообразности утилизации техногенных 

отходов, содержащих поливалентные элементы. 

Установлена необходимость полной переработки нанесенных катализаторов, 

содержащих ионы тяжелых металлов, с целью не только извлечения металлов, но и 

утилизации керамической составляющей. Предложено использование нанесенных 

отработанных катализаторов для синтеза керамических пигментов.  

В качестве объекта исследования выбран отработанный нанесенный 

неплатиновый катализатор окисления аммиака до оксида азота (II). Химический состав 

катализатора, % масс.: Al2O3 – 83,9, Co3O4 – 12,1, Cr2O3 – 4,0. При добавление к шихте 

SiO2 и Al2O3 в определенном количестве происходит образование пигментов структуры 

муллита. 

Для установления фазового состава пигмента, полученного при температуре 

1473 К, выполняли исследования на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3. 

 

 
 

Рис. 1. Рентгенограмма пигмента: 1 – муллит 3Al2O3·SiO2, 2 – корунд Al2O3, 

3 – шпинель CoAl2O4 

 

По данным рентгеноструктурного анализа в составе пигмента были 

идентифицированы фазы муллита, корунда и шпинели CoAl2O4. Установлено, что оксид 

хрома (III) не выделяется в свободном виде, а встраивается в структуру муллита.  

Разработанные пигменты выдерживают температуру до 1473 К и могут быть 

рекомендованы для производства лакокрасочных материалов. Доказана 

целесообразность использования техногенных отходов, содержащих хромофорные 

оксиды для получения керамических пигментов. Предложенный способ утилизации 

отработанного нанесенного кобальт (II, III) - хром (ІІІ) оксидного катализатора позволяет 

частично решить экологическую проблему снижения количества отходов, содержащих 

высокотоксичные соединения кобальта и хрома, с одновременным получением сине-

зеленого пигмента. 
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Відомо, що одношарові безґрунтові емалі суттєво відрізняються від покривних емалей 

за своїм хімічним складом та за вимогами, що до них висуваються. Це пов’язано з високим 

значенням ТКЛР безґрунтових емалей, яке повинно наближатися до ТКЛР металу, на який 

наноситься ця емаль. Необхідне значення ТКЛР емалі досягається за рахунок введення до 

складу оксидів лужних металів та оксидів зчеплення для покращення міцності зчеплення 

емалі до металевої підкладки. Проте, значний вміст лужних оксидів є причиною значного 

зниження хімічної стійкості емалевих стекол і покриттів, одержаних на їх основі. І саме ця 

обставина є однією з основних перепон до широкого використання вітчизняних 

безґрунтових емалей. До того ж, одношарові емалі повинні мати низькі значення в’язкісті 

та поверхневого натягу для отримання якісного покриття за шлікеро-випалювальною 

технологією та високе значення питомого електричного опору для можливості нанесення 

електростатичним методом. 

Враховуючи вищезгадані вимоги, шляхом математичного моделювання було 

розроблено та синтезовано базові склади стекол, мас.%:  

SiO2+B2O3=52,0–64,0;  

Na2O+K2O=10,4–24,6;  

MgO+CaO+BaO+MnO+CuO+CoO+P2O5+Al2O3+TiO2+ZrO2+Fe2O3 – інше; 

F* 1,0 – 5,3, де * – вміст понад 100 мас.%. 

Для одержаних стекол визначено їх фізико-хімічні властивості, за якими 

встановлено, що базове скло характеризується значенням ТКЛР (94,3–102,0)·10-7С-1 в 

інтервалі температур 20–400 °С, температурою початку розм’якшення 510–560 °С, 

достатньо високим значенням електроізоляційних властивостей lg ρ150 9,2–11,6 (Ом·см) 

та Тк-100 203,1–307,0 °С, значенням щільності 2,673–2,728 г/см3, високим значенням 

водостійкості (за стандартною методикою) 0,0270–0,0510 см3/г (протягом години). Дані 

стекла можуть бути використані для одержання безґрунтових одношарових емалевих 

покриттів з підвищеною водостійкістю. 

За традиційною методикою були одержані емалеві шлікери, які нанесено на 

попередньо підготовлені зразки з маловуглецевої сталі марки 08 КП. Після сушки 

емалеві покриття випалювались в температурному інтервалі 780–860 °С з витримкою 

протягом 4–6 хв. Оптимальна температура випалу покриттів склала 820–840 °С 4 хв. 

Для одержаних покриттів експериментально визначено їх водостійкість (втрата ваги 

після кіп’ятіння складає 0,0010–0,0022 г протягом 1–6 год.), термостійкість (380–420 °С), 

хімічну стійкість до дії 4 % НАс (витримка до 120 хв) та оптико-колірні характеристики 

(КДзВ до 82 %).  

Для найбільш оптимального складу емалі було експериментально досліджено вплив 

вмісту СоО на міцність зчеплення. Найкращим зчепленням володіють емалеві покриття з 

сумарним вмістом СоО рівним 0,75 та 1,0 мас.%, введення більшої кількості є недоцільним. 

При цьому розроблене безґрунтове емалеве покриття не містить взагалі токсичного та 

високовартісного окису нікелю, вміст якого згідно з Європейськими стандартами має бути 

мінімальним або зовсім відсутнім в складах емалей, та володіє високими показниками 

хімічної стійкості, електричних, термічних та оптичних властивостей. 

Тому, склади розроблених емалевих покриттів можна рекомендувати для 

емалювання виробів господарчо-побутового призначення та водонагрівальної 

апаратури. 
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Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН України  
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Проблема он-лайн моніторингу працездатності ХДС має велике значення, і її 

сучасне рішення спрямоване на повну автоматизацію контролю параметрів 

електрохімічної системи, які характеризують не лише міру розряду і щільністю 

електроліту, але відстежують процеси, що пов'язані з руйнуванням системи в цілому. 

Найбільш перспективним сучасним методом такого оцінювання є спектроскопія 

електрохімічного імпедансу, яка має більш широкі можливості відносно стандартних 

методів, а також потужний математичний апарат [1]. 

Для вимірювань імпедансу комерційних первинних джерел струму в габаритах 

АА був застосований оригінальний прилад, що генерував змінний струм у вигляді 

синусоїди з діючим значенням 0,5 мА, для отримання потрібного частотного діапазону 

та фіксації зсуву фазового кута. Значення частот, що генерувалися знаходились в 

інтервалі від 1 до 432 Гц. Розрядження зразків проводили на джерелі струму «Еталон 

прибор» ЕПЗ.3005.2.3. електричним струмом 400 мА та при навантаженні 3,75 Ом. 

Розрядження проводили на 25 % та 50 % від початкової ємності при температурі 20–

25 °С. Експеримент проводився у трьох паралельних серіях, з яких розраховувалась 

похибка вимірів. 

 

Таблиця. Значення параметрів, що вимірювались при різних ступенях розрядження 

первинних хімічних джерел струму 

Ступень 

розрядження, % 

Частота, f, 

Гц 

Модуль імпедансу, 

|Zx|, Ом 

Зсув фазового кута, 

, град 

100 10 1,73±0,05 60,76±0,08 

25 425 0,2±0,05 65,81±0,08 

50 425 0,2±0,05 64,76±0,08 

 

Аналіз отаманих результатів довів, що будь яке електричне навантаження на 

первинні електрохімічні джерела струму призводять до змішення частоти максимуму 

зсуву фазового кута на два порядки (таблиця). Це дозволяє припустити, що отримані 

результати можуть мати практичне застосування для оцінки якості первинних джерел 

струму при виробництві та при їх застосуванні у приладах. 

 

Література: 

1. O.L.Riabokin, A.V.Boichuk, K.D.Pershina. Control of the State of Primary Alkaline 

Zn–MnO2 Cells Using the Electrochemical Impedance Spectroscopy Method//Surface 

Engineering and Applied Electrochemistry.– 2018.– V 54, №6, pp 614–622. 
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Одним из видов магнезиальных вяжущих является доломитовое вяжущее. По 

сравнению с традиционным магнезитовым сырьем, для производства данного вида 

вяжущих материалов, доломиты являются экономически и технологически 

целесообразными для украинского потребителя [1]. При установлении правильных 

технологических этапов производства каустических доломитовых вяжущих веществ 

удается достигнуть требуемых параметров, сопоставимых с полученными результатами 

на каустическом магнезите. Механическая прочность магнезиального вяжущего основой 

которого является каустический доломит, составляет 10–30 МПа на 28 сутки твердения 

(трамбованный раствор) [2]. 

Целью данной работы является установление рациональной термообработки 

доломитового сырья, а также подборе концентрации затворителя для достижения 

требуемых механических свойств вяжущего. 

Для исследования применялся доломит Слободка-Рихтиловского месторождения 

г. Каменец-Подольск. Предварительно доломитовый щебень данного месторождения 

подвергался измельчению в фарфором барабане с уралитовыми мелющими телами до 

удельной поверхности 790 м2/кг. Доломитовая мука подвергалась обжигу в муфельной 

печи при температуре 800-1000 °С в течение 1 часа и затворению раствором MgCl2·6H2O 

концентрацией 1,15–1,28 г/см3. В результате проведенных испытаний установлена 

закономерность, представленая на рис. 1, которая характеризует изменение 

механической прочности на сжатие в зависимости от температуры обжига доломитового 

сырья и концентрации раствора бишофита. 

 

 
 

В результате проведенных исследований установлено, что для достижения 

прочности на сжатие доломитового вяжущего 3–10 МПа в возрасте 28 суток, необходима 

термообработка доломитовой муки при 900–950 °С и затворение каустического 

доломита раствором бишофита концентрацией 1,20–1,28 г/см3. 

 

1. Мінеральні ресурси України [Текст] : довідник / під ред. С.І. Примушко, В.С. 

Лабузна, В.Ф. Величко. – К. : ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд 

України», 2018. – 270 с. 

2. Смирнов, В. А. Бетоны на основе магнезиальных вяжущих для устройства полов 

промзданий [Текст] : дисс. … канд. техн. наук. : 05.23.05 : защищена 27.09.05 / Смирнов 

Владимир Александрович. – М., 2005. – 185 с.  
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Metal nanoparticles (NPs) have attracted a great interest both in the area of scientific 

research and industrial applications. Silver (Ag) NPs have generated substantial interest not 

only in fundamental research and development, but also at the industrial scale due to their 

excellent properties. Hence, synthesis strategies that result in controlled AgNPs size, 

distribution, shape and stability are still an area of interest. Different methods have been 

employed in the production of nano-sized metallic silver particles with different morphologies 

and sizes.  

One of the innovative and environmentally safe methods for preparation of nano-sized 

compounds is the use of plasma discharges of various configurations. Among plasma-chemical 

discharges, contact non-equilibrium low-temperature plasma (CNP) is a promising option from 

the point of view of practical application. Plasma discharge is generated between the electrode 

in the gaseous phase and surface of the liquid where the other electrode is located. Therefore, 

chemical transformations at the phase interface are conditioned by the combined effect of 

electrochemical oxidation-reduction; initiated photolysis reactions, UV radiation; flow of 

charged particles from the gaseous phase to the surface of the liquid medium. 

In the present work, the theoretical and practical formation of Ag clusters in aqueous 

solution using of contact non-equilibrium low-temperature plasma have been investigated. We 

use the B3LYP level of approximation in the density functional theory (DFT) and 

theLANL2DZ basis set as implemented in the Gaussian 03 program. The practical research was 

carried out in the batch gas-liquid reactor. 

The early stages of silver nanoparticle formation under the action of contact non-

equilibrium low-temperature plasma technique have been investigated by first-principle 

theoretical calculations. The charge density of clusters turns out to be a molecular descriptor 

that is a key factor determining the selectivity among various growth pathways; an optimal 

charge density appears to control the selection between neutral and charged species in cluster 

growth. As a result, partially positively charged clusters are thermodynamically preferred that 

can serve as seeds for further growth.  

In practice Ag+ ions, in aqueous solution have been plasma-chemically reduced to 

produce Ag clusters. Our calculated results are consistent with experemental studies. UV-

visible absorption spectral characteristics of Ag clusters obtained under different irradiation 

time, concentration of silver ions. On practice intermediates such as Ag4
+2, Ag8

2+ was observed 

under the action of contact non-equilibrium low-temperature plasma with development of 

plasmon absorption band at about 360–325 nm. Processing during 1-5 minutes provides 

formation of silver nanoparticles. The formation of silver colloidal solutions in the presence of 

stabilizer is characterized by the presence of peak λmax = 400–440 nm in the spectra. The average 

size of formed silver particles is up to 100 nm. 
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Коксохимические предприятия Украины, в связи с сложившемся военным 

положением, испытывают дефицит хорошоспекающихся углей, что в свою очередь 

привело к снижению качества производимого продукта – кокса. Использование 

импортных углей улучшит ситуацию, относительно качества, однако приведет к 

повышению затрат на производство, а следовательно и снижению рентабельности. 

Следовательно, необходимо разрабатывать методы, которые позволят 

использовать отечественные низкометаморфизированные (низкокачественные) угли, а 

также одновременно расширить сырьевую базу коксования. Имеющиеся методы 

позволяющие расширить сырьевую базу коксования в современных условиях, являются 

малоэффективными либо экономически не целесообразными, а также требующими 

достаточно больших капиталовложений.  

Однако, в настоящее время набирают популярность группа методов, 

направленная на регулирование свойств спекающихся углей путем направленного 

влияния на природу угля. Здесь следует отметить, что данные методы носят лишь 

теоретический характер и требуют детального изучения структуры и свойств сырьевой 

базы коксования. 

На основании приведенного нами были проведены исследования по изучению 

мацерального состава углей разной степени метаморфизма. Исследования проводились. 

используя угли марок ДГ, Г, Ж, К, ОС с привлечением петрографического метода.  

Предварительно пробы углей были разделены на узкие плотностные фракции: 

<1,25; 1,25-1,26; 1,26-1,27; 1,27-1,28; 1,28-1,3 и >1,3 г/см3. В полученных угольных 

фракциях определяли содержание групп мацералов витринита, липтинита и инертинита. 

Полученные результаты позволили рассчитать интенсивность изменения 

плотности мацералов в ряду метаморфизма. 

Из результатов видно, 

что интенсивность изменения 

плотности мацералов углей 

различной степени зрелости 

имеет различные показатели. 

Наименьшую интенсивность 

имеют мацералы группы 

витринита, а наибольшую 

мацералы группы инертинита. 

Следовательно, увеличе-

ние стадии метаморфизма углей 

приводит к тому, что 

происходит существенное 

изменение структуры 

мацералов группы инертинита, 

т.е. происходит развитие 

системы сопряженных связей, а 

также к увеличению содержания ароматических конденсированных соединений. При 

этом структура мацералов группы витринита остается практически не измена. 

  

 

 
Рис. Интенсивность изменения плотности мацералов 

углей в ряду метаморфизма 
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Важливою проблемою сьогодення є захист повітря, що виникає як наслідок 

недосконалої господарської діяльності людини. Зростання споживання енергії 

супроводжується збільшенням шкідливих викидів, що забруднюють навколишнє 

середовище. При цьому не менше 40% від загальної кількості що викидаються в 

атмосферу оксидів азоту припадає на частку теплових електричних станцій (ТЕС), що 

працюють на органічному паливі. Утворення оксидів азоту при горінні такого палива 

призводить до суттєвих порушень природної рівноваги. До основних, постійних джерел 

забруднення атмосферного повітря, відносяться працюючі на вугіллі ТЕС, які 

постачають в атмосферу у великих кількостях крім оксидів сірки (SO2 і SO3) і оксидів 

азоту (NO і NO2), тверді частинок, а також оксиди вуглецю, альдегіди, органічні кислоти. 

Утворення шкідливих речовин і зменшення їх викиду моделюють за допомогою 

реакційно-кінетичних моделей і моделі горіння вугільного пилу. Перші моделі 

справедливі для широкого діапазону температур і концентрацій. 

Оксиди азоту NOx утворюються в котлах трьома шляхами, і їх розділяються на 

три групи: 

• Термічні – утворюються при високих температурах (більше 1600 К) за рахунок 

окислення молекулярного азоту повітря; 

• Паливні – утворюються в окисному середовищі з азотистих компонентів, що 

містяться в пальному, при температурі 800–2100 К; 

• Швидкі – утворюються при контакті проміжних вуглеводневих з’єднань палива 

з молекулярним азотом в присутності кисню. 

В теперішній час механізм утворення термічних оксидів азоту добре вивчений. 

Більш важким являється моделювання утворення паливних і швидких оксидів азоту. 

В роботі запропонували вважати, що всі паливні оксиди азоту утворюються з 

палива. Утворення паливних NОх відбувається і враховується одночасно з виходом і 

горінням летючих речовин під час розкладання азотовмісних з'єднань палива. 

Продуктами розкладання останніх є або активний атомарний азот N або ціанід водню 

HCN. Потім процес розвивається двома шляхами. Перший з них - окислення азоту або 

ціанідів з утворенням оксиду азоту за схемою: N (HCN) + О2 → NО. Другий шлях 

приводить до рекомбінації атомарного азоту 2N → N2 з утворенням молекулярного 

азоту. 

В роботі розглядається модель утворення оксидів азоту при горіння вугільного 

пилу. Математична модель утворення оксидів азоту заснована на спрощених брутто-

реакціях, які описують динаміку виходу азотовмісних з'єднань з палива в газову фазу, та 

описують динаміку генерації паливних NH2 і NО. 

Рішення моделі для топкових камер реалізовано у вигляді програмного продукту 

на С++. Використання моделі дозволить оптимізувати процес згорання пилоподібного 

вугілля в котлах. 

Проведений розрахунок показує, що кінетична модель може бути використана для 

опису утворення оксидів азоту в топках котлів при згоранні вугілля. 
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Суттєве зростання вартості енергоносіїв, що є наслідком світової енергетичної 

кризи, обумовлює пошук нетрадиційних джерел енергії, зокрема, й теплової. 

Загальновідомою є можливість генерування теплової енергії у кавітаторах різних типів 

і, відповідно, інтенсифікації хіміко-технологічних процесів, зокрема гетерогенних 

процесів очищення водних середовищ від твердофазних дисперсних частинок і 

токсичних органічних сполук. 

У численних працях дослідників (Gogate, Sivakumar, Entezari, Al-Bastaki, Ozonek, 

Федоткін, Нефедов, Гелер, Оболенський, Некоз тощо) зазначено, що на ефективність 

кавітаційного оброблення водних гетерогенних середовищ, яку зручно оцінювати за 

енергетичними характеристиками (витратами енергії на створення, розвиток 

кавітаційної області, її підтримання на певному рівні; питомими енерговитратами, а 

також кількістю теплової енергії, що виділяється внаслідок кавітації тощо), впливають 

як технологічні параметри оброблення (тиск на вході у кавітатор, кратність оброблення), 

так і особливості конструкції генераторів кавітації (кількість, геометричні 

характеристики і просторове розміщення робочих елементів тощо). Тому предметом 

досліджень було визначення оптимальних умов кавітаційного оброблення водних 

середовищ, що передбачало оцінювання ефективності оброблення за величиною 

теплової енергії, що виділялась внаслідок кавітації. 

Для генерування кавітаційних полів застосовували гідродинамічний кавітатор 

струменевого типу із номінальною потужністю приводу насоса 1,1 кВт та системою 

профільованих сопел змінного діаметру, розміщених під певним кутом. Кут між соплами 

регулювали за допомогою шарнірного механізму, тиск на вході у кавітатор – байпасом. 

Область варіювання параметрів оброблення для: тиску – 0,36…0,6 МПа; діаметра сопла 

– 1…2,2 мм; кількості сопел – 3…7 од.; кута атаки струменів – 36…180 град. Параметри 

вихідної води: температура – 291±5 К, pH 7,51±0,05, ОВП 225±10 мВ. Тривалість 

оброблення – 1800 с. 

Оптимізацію конструкції кавітатора здійснювали на основі аналізу енергетичної 

поверхні – графічної інтерпретації 4-факторної мультиплікативної математичної моделі 

(теплова енергія як функція тиску на вході у кавітатор, діаметра сопла, кількості сопел 

та кута атаки струменів – кута між осями сопел), побудованої з використанням методу 

послідовного виключення впливу незалежних змінних – методу Брандона. 

Встановлено, що оптимальні умови для здійснення процесу кавітаційного 

оброблення води знаходяться в площині значень тиску на вході у кавітатор – 

0,54…0,6 МПа, діаметра сопла – 1,6±0,1 мм, кількості сопел – 4…5 од., кута атаки 

струменів – 144…170 град. За таких умов величина теплової енергії, що виділялась 

внаслідок кавітації, була більшою 2,5 МДж. 

Про придатність застосування методу Брандона для оптимізації кавітаційного 

оброблення водних середовищ свідчать величини коефіцієнта детермінації та середньої 

відносної похибки апроксимації, що становлять, відповідно, – 0,792 та 5,85 %. 
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Очищення води – одна з найгостріших та головних проблем теперішнього часу. 

Постійно збільшується об’єм забрудненої води. Сьогодні якістю не може похвалитися 

навіть та вода, яка використовується для водопостачання. Постійного очищення 

потребують приблизно 90 % всіх водних ресурсів, що використовуються, тому що 

джерела прісної води не в змозі забезпечити вимогам населенню землі в загальному 

плані, а також зокрема землевласникам та містам. Озонування та хлорування це реальні 

й практичні методи, які знезаражують воду і пройшли перевірку на працюючих 

спорудах, з великим масштабом, водопідготовки. Найпоширенішим з них став метод 

хлорування. В процесі хлоруванні можуть утворюватися хлоровані вуглеводні шляхом 

з’єднання вуглеводнів, які містяться у воді, з хлором. В процесі озонування хлорованих 

вуглеводнів не утворюється. Озон є дуже сильним окисником, що руйнує віруси та 

бактерії, а також руйнує хлоровані вуглеводні, що з’являються в процесі хлорування, та 

інші вуглеводні. Він більш ефективний при знебарвленні води, не виникають сторонні 

присмаки та запахи. 

Розглянуто процес озонування води, розроблено математичну модель розпаду 

озону в водному середовищі. Математична модель включає 39 кінетичних рівнянь.  

Основною стадією ініціювання являється реакція між озоном і гідроксид-іоном, 

через яку виникає гідроксид-іон 
−

2HO . Інші стадії представляють собою основну групу 

реакції, завдяки яким проходить розвиток ланцюгового процесу розпаду озону. Також є 

реакції, які враховують термічний розпад озону, що існує в кислому середовищі. На 

основі вибраної кінетичної схеми з використанням основного закону хімічної кінетики 

складає система диференційних рівнянь. Рівняння цієї системи описує зміну в часі 

концентрацій розчиненого озону та з’єднань, які утворилися при його розпаді. 

Рішення даної системи диференційних рівнянь не може бути вирішена методами 

Рунге-Кутта або Ейлера, через велику різницю між константами швидкості реакції. З 

чого слідує, що система диференційних рівнянь є жорсткою. Тому користуватимуся 

числовими методами, які реалізовані в пакеті Matlab. Оскільки система жорстка то для 

рішення можна скористатися одним з методів: ode15s і ode23s. ode15s це адаптивний 

метод з багатьма кроками та змінного порядку. ode23s це одно кроковий метод, який 

використовує модифіковану формулу Розенброка другого порядку. Порівняно з ode15s 

алгоритм ode23s забезпечує високу швидкість рішення при меншій точності рішення 

жорсткої системи диференційних рівнянь.  

Результатом даної роботи є обчислювальний модуль, який можна 

використовувати для обрахунку кінетики перебігу процесу. Проведено комп’ютерне 

моделювання процесу озонування води. 

Дана робота виконувалась згідно до завдань Науково-дослідної роботи кафедри 

кібернетики хіміко-технологічних процесів КПІ ім. Ігоря Сікорського «Інтелектуальна 

система для розроблення еко-безпечних процесів знешкодження шкідливих викидів» 

(№ держреєстрації 0117U007338, 2017-2021). 
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Метод тверднення рідких полімерних композицій з використанням 

ультрафіолетового (УФ) опромінення набув промислового масштабу ще з кінця 60-х 

років ХХ століття і досі залишається одним із найбільш ефективних, економічно 

вигідних та екологічно безпечних. До основних його технологічних переваг належать 

високі швидкість процесу, ефективність ініціювання та селективність реакцій, 

можливість проведення реакції за кімнатних температур, нескладне апаратурне 

оформлення і можливість часового та просторового (тверднення тільки на тих ділянках 

зразка, які піддаються УФ-опроміненню) контролю процесу полімеризації. 

У рамках данного наукового дослідження булі оптимізовані умови отримання 

полімерної композиції фотохімічного твердення для покриттів. Досліджувалась 

фотополімерна композиція на основі ді-Hema-тріметілгексілдікарбамату, 

гідроксіпропілметакрілату та гідроксіпропілметакрілату з використанням фото 

ініціаторів: бензоїну та макрофотоініціатору на основі коолігомерів малеїнового 

ангідриду та бензоїну DOW (МФІ). 

Були досліджені спектри поглинання вихідної композиції та композиції з 

додаванням бензоїну та МФІ. При досліджені спектрів поглинання чистої композиції і її 

окремих компонентів можна звернуть увагу, що спектр поглинання чистої композиції 

простягається до 300 нм, тому пряме збудження можливо навіть на більш довгохвильової 

частини UV/LED лампи. 

При досліджені спектрів поглинання композицій з концентрацією 0,1 мас.% МФІ 

встановлено, що не спостерігається істотного збільшення абсорбційних властивостей і, 

отже, ефективності фотополімеризації. При більш високих концентраціях (≥ 0.5 мас.%) 

очікується значний ефект як при опроміненні високоенергетичної частиною при λ ~ 

250 нм, так і при світлі λ > 270 нм. Очікувана відповідь на λ > 270 нм дозволив би 

затвердити навіть товсті шари. Важливим є те, що використання МФІ дозволяє не тільки 

пришвидшити процес, але й підвищити поверхневу твердість фотополімерної 

композиції. 

Кількість фотоактивних груп у структурі введеного МФІ є важливим фактором 

впливу на властивості фотополімерних композицій. Спостерігається суттєве зростання 

величин досліджуваних параметрів при зростанні вмісту бензоїну у складі МФІ-І з 

0,33 % до 1,65 % мас. Спостерігається наявністю максимум вмісту гель-фракції при 

вмісті МФІ ≈ 0,5 % мас. у композиції. Це пояснюються, перш за все, тим, що при значних 

кількостях фотоініціатора (> 0,5 % мас.) утворені при його розпаді первинні вільні 

радикали не тільки ініціюють полімеризацію, але й починають активно обривати 

зростаючі полімерні ланцюги. Тобто при зростанні концентрації МФІ бімолекулярний 

матеріальний обрив в системі відбувається переважно не внаслідок взаємодії двох 

зростаючих макрорадикалів, а при взаємодії макрорадикалів з первинними радикалами, 

що утворюються при фотолізі фотоініціатора. Це, відповідно, призводить до зменшення 

як вмісту гель-фракції (ступеня тверднення), так і поверхневої твердості плівок. 

  



Chemical Engineering  Хімічна інженерія 

178 

ЗНИЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ АМОНІЙНОГО НІТРОГЕНУ В ПРОЦЕСІ 

ТВЕРДОФАЗНОЇ ФЕРМЕНТАЦІЇ ШЛЯХОМ ДОДАВАННЯ  

ГЛИНОПОДІБНИХ СОРБЕНТІВ 

Салюк А. І.1, Шаповалов Є. Б.2, Тарасенко Р. А.3 
1Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна 

2Національний центр «Мала академія наук України», м. Київ, Україна 
3Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору, м. Київ, Україна 

sjb@man.gov.ua 

 

Вступ. Нами поставлено задачу розробити технологію утилізації курячого 

посліду за умови низького водоспоживання. Тому, доцільним є розглянути можливість 

проведення твердофазної ферментації за умови сорбції амонійного Нітрогену 

глиноподібними сорбентами. Відповідно до результатів Хабібуліна, додавання 

мінеральних сумішей було найбільш ефективним для вилучення амонійного Нітрогену 

за їх вмісту 5 та 10 % [1]. 

Для дослідження було використано модельний розчин амоній хлориду, з 

концентрацією амонійного Нітрогену 5000 мг/л. Дослідження процесу сорбції 

проводили за температури 50 °С для моделювання мезофільного режиму. Загальний 

вміст ємностей становив 250 мл з кількістю сорбенту 5 % та 10 % (масових). В якості 

сорбентів використовувалась червона та бенотонітова глини. Концентрація амонійного 

Нітрогену вимірювалась за методом Неслера після 30 та 120 хв процесу сорбції. 

Дослідження здійснювалось у трикратній повторності. Результати досліджень 

представлено у таблиці. 

Таблиця. Зниження концентрації амонійного Нітрогену глиноподібними сорбентами 

Час проходження 

процесу, хв 

Концентрація амонійного Нітрогену, мг/дм3 

Вміст 5 % 10 % 

Червона 

глина 

Бентонітова 

глина 

Червона 

глина 

Бентонітова 

глина 

30 4296,875 4531,25 4843,75 4358,35 

120 4267,1875 2671,875 3890,625 1890,625 

Таким чином, забезпечення зниження концентрації амонійного Нітрогену в 

процесі твердофазної ферментації курячого посліду шляхом використання 

глиноподібних сорбентів є можливим. Використання бентонітової глини є більш 

доцільним, ніж червоної. Так, зниження концентрації амонійного Нітрогену до 

безпечного рівня [2] – 1891 (10 %) та 2671 мг/дм3 (5 %). Це дозволяє стверджувати, що 

така технологія має потенціал до використання у промислових умовах. Доцільним є 

порівняння даного підходу з технологією зниження концентрації амонійного Нітрогену 

шляхом сорбції її ортофосфорною кислотою, розміщеною в середині реактору [3], 

оскільки даний підхід характеризується рядом негативних еколого-економічних 

факторів, наприклад, додаткова вартість та погіршення якості органо-мінеральних 

добрив.  
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У масообмінних процесах, зокрема для систем газ-рідина, апарати об'ємного типу 

з перемішуючими пристроями у багатьох випадках є найбільш перспективними в 

сучасній хімічній, нафтохімічній та мікробіологічної промисловості. Особливо це 

стосується процесів, які супроводжуються хімічною ендотермічною або екзотермічною 

реакцією, наприклад, процесів хлорування, сульфірування, окислення та ін. 

Актуальність таких процесів, які супроводжуються хімічною реакцією, наприклад, 

процесів хлорування, сульфування, окислення і ін. дуже часто визначається 

раціональним вибором апаратурного оформлення, серед яких є апарати об'ємного типу.  

Крім турбінних самоусмоктуючих мішалок, які використовуються в таких 

процесах, заслуговують на увагу перемішуючі пристрої роторно-струменевого типу, які 

представляють собою ротор у вигляді перевернутого стакану, на утворюючій його 

поверхні розміщені порожнисті лопаті. Мішалка працює таким чином: під час обертання 

валу в порожнині мішалки та лопатей виникає відцентрова сила, за допомогою яких 

рідина, що знаходиться в середині мішалки витікає з порожнистих лопатей в 

перемішуємий об’єм. На її місце усмоктується рідина з нижньої частини апарату через 

отвір ротору мішалки, відтворюючи циркуляцію рідини, що перемішується. 

В виробництві сульфонола НП-3 основною стадією, яка має вплив на якість 

кінцевого продукту, є стадія сульфування алкілбензолів газоподібною сумішшю 

сірчаного ангідриду і повітря. Реакція сульфування проходить при високій швидкості та 

значному тепловому ефекту при температурі 45-50 0С в реакторі. Тому, для підтримки 

якості продуктів реакції, необхідно ретельно підтримувати температуру в зоні 

проведення реакції.  

Неефективність класичних барботерів в апаратах об’ємного типу особливо 

відчутна в технологічних схемах на стадіях проведення газорідинних реакцій з низьким 

тиском по газовому реагенту. А підтримка надмірного тиску газового реагенту в 

трубопроводах і барботері для таких технологічних процесів, як сульфірування, 

озонування, хлорування вуглеводнів, проводить до ускладнення технологічних схем та 

їх умов експлуатації. Для таких процесів були розроблені нові конструкції 

самоусмоктуючих мішалок.  

Лабораторні випробування показали ефективну роботу самоусмоктуючих 

мішалок в апаратах об’ємного типу під час хлорування пасивних вуглеводнів.  

Використання цих самоусмоктуючих мішалок в газорідинних реакторах на наш 

розсуд є більш ефективне від існуючих в промисловості. Вони можуть бути впроваджені 

в виробництва на стадіях, наприклад, хлорування індантрона або антрахінона; 

сульфування алкілбензолів газоподібним сірчаним ангідридом; та озонування 

вуглеводнів.  

Нові запропоновані конструкції самоусмоктуючих мішалок захищені Патентами 

України на корисну модель і мають перспективу впровадження в хімічній, 

нафтохімічній, мікробіологічній та інших, суміжних галузях промисловості. 
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РОЗРОБКА КОНТРОЛЮЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ СТЕРЕОХІМІЇ» НА ПЛАТФОРМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

MOODLE 

Антонова П. В., Ситник Н. С., Швед О. М. 

Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна 

antonova.p@donnu.edu.ua 

 

Впровадження європейської моделі підготовки майбутніх фахівців на основі 

підвищення змістової значущості самостійної та індивідуальної роботи студентів в 

Україні призводить до все більшого поширення дистанційної освіти. Провідним 

напрямком розвитку дистанційної освіти є використання традиційних і новітніх 

технологій. Серед інноваційних технологій, на основі яких у закладах вищої освіти 

створюється нове навчальне середовище, є технології електронного (дистанційного, 

мобільного) навчання. Однією з систем дистанційного навчання є платформа MOODLE 

(Modular Object Oriented Distance Learning Environment), яка містить засоби для розробки 

дистанційних курсів та є однією з найпоширеніших з найбільшою кількістю 

користувачів і розробників.  

Метою роботи є розробка контролюючих та інтерактивних елементів курсу з 

предмету «Основи стереохімії» для вивчення нормативної дисципліни у системі 

MOODLE студентами IV курсу СО «Бакалавр» денної та заочної форм навчання 

спеціальності 102 «Хімія»  

Важливим елементом для оцінки рівня знань здобувачів вищої освіти є 

тестування. Платформа дистанційного навчання MOODLE – потужний інструментарій 

для організації електронного тестування, одночасно з відмінним аналізатором якості 

тесту і його складових – тестових завдань. Базова збірка Moodle надає можливість 

створювати такі типи тестових питань: множинний вибір; вірно / невірно; коротка 

відповідь, чисельна відповідь (обчислюється за формулою); встановлення відповідності; 

есе (перевіряється викладачем); вбудована відповідь. 

У результаті проведеної роботи запропоновано контролюючі та інтерактивні 

елементи дистанційного курсу «Основи стереохімії» – тестові завдання для поточного та 

підсумкового контролю та завдання для самостійної роботи за темами: «Точкові групи 

симетрії», «Конформація. Конформаційний аналіз», «Конфігурація», «Хіральні 

молекули», «Топізм», «Асиметричний синтез». Курс також містить лекції, тематичний 

глосарій, чат та форум для спілкування студентів з викладачем. Запропонований набір 

тестових завдань разом з іншими елементами надає змогу ефективно засвоїти лекційний 

матеріал. У процесі вивчення дисципліни студенти отримають знання про просторову 

будову молекул, її вплив на властивості речовин, вдосконалять стереохімічні уявлення 

про структуру молекул у тривимірному просторі та при плануванні стратегії синтезу 

речовин.  

Таким чином, розроблено дистанційний курс «Основи стереохімії», який 

відповідає вимогам якісного навчання, містить контролюючі та інтерактивні елементи, 

що забезпечують організацію оцінювання навчальних досягнень майбутніх фахівців та 

відповідає основним принципам і вимогам сучасної педагогічної технології. 
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КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА MyTest – ОДНА З ФОРМ ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Горяйнова Ю. А., Возняк А. В., Блюдо Г. О., Шамрай Д. С. 

Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна  

goryaynova@donnuet.edu.ua 

 

Для ефективної перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь та навичок з 

навчальних дисциплін в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського використовують різні методи і форми контролю. 

Серед них комп’ютерна програма MyTest. Вона працює з дев’ятьма типами завдань: 

одиночний вибір (вибрати один варіант відповіді), множинний вибір (вибрати один або 

кілька варіантів відповіді), вказати порядок проходження (упорядкувати список), 

співставлення варіантів (вибрати номер відповідного варіанту), визначення істинності 

або хибності тверджень (вибрати затвердження “так”, “ні”, порожньо), ручне введення 

числа (передбачає введення числа або декількох чисел як відповіді), ручне введення 

тексту, місце на зображенні (необхідно вказати точку на зображенні), перестановка букв. 

Перевагами такої програми безумовно є наступне: зміна змісту, типу, порядку, 

кількості завдань у тесті, можливість прикріпити малюнок. Також тести можуть 

слугувати засобом внутрішнього контролю для порівняння, визначення рівнів 

успішності окремих груп студентів, порівняльної характеристики різних форм і методів 

викладання. Такий вид контролю дає змогу ефективніше використовувати час, ставить 

перед усіма студентами однакові вимоги, унеможливлює випадковість в оцінюванні 

знань, стимулює студентів до самоконтролю. Однак тест може виявити лише знання 

фактів, він заохочує до механічного запам'ятовування, а не до роботи думки, відсутня 

можливість особистого спілкування викладача зі студентами. 

Так, в 2017-2018 н.р. рівень знань студентів з хімії (спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування», 142 «Енергетичне машинобудування»), харчової хімії 

(спеціальності 181 «Харчові технології», 241 «Готельно-ресторанна справа») вперше 

визначався в період сесії за допомогою саме програми MyTest. Були розроблені тести з 

усіх тем курсів хімічних дисциплін, а також розрахункові задачі. Студенти відповідали 

на однакову кількість питань з кожного розділу (для об’єктивності оцінювання). Нажаль, 

середній результат невтішний: абсолютна успішність 50%, якість навчання – 17,4%. 

Проаналізувавши результати, ми прийшли до висновка: у студентів низький базовий 

(шкільний) рівень знань з хімії, неналежне відношення до навчання, відсутність 

безпосереднього спілкування викладача зі студентом, недосконалість програми MyTest. 

Отже, необхідно збагачувати методики і засоби контролю знань студентів. 
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ХІМІЧНА КІНЕТИКА НА ПЛАТФОРМІ MOODLE 

Міщук А. О., Мельниченко В. І. 

Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна 

v.melnychenko@donnu.edu.ua 

 

Об’єктами вивчення у хімічній кінетиці є системи, що не знаходяться у стані 

хімічної рівноваги. Перехід таких систем у рівновагу пов’язаний із протіканням хімічних 

реакцій. При цьому поведінка системи у часі визначається як швидкостями, так і набором 

тих хімічних реакцій, що відбуваються у системі. Кінетика хімічних реакцій вивчає їх 

швидкості та залежність від різних чинників: концентрацій реагентів, температури, 

впливу каталізаторів та ін. Метою даної роботи є розробка, використання у навчальному 

процесі на платформі Moodle розділу «Хімічна кінетика» курсу «Фізична хімія» для 

студентів спеціальності «Хімія». Робоча програма курсу передбачає лекційні, 

лабораторні заняття, практичні заняття із розв’язування задач, тестові контрольні 

роботи, містить завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації щодо 

вивчення дисципліни, критерії оцінювання знань, рекомендовані друковані видання та 

Інтернет-ресурси. Курс містить наступні змістовні модулі: формальна кінетика; кінетика 

складних реакцій; теоретичні уявлення хімічної кінетики; кінетика ланцюгових і 

фотохімічних реакцій; гомогенний каталіз; гетерогенний каталіз; ферментативний 

каталіз; хімічна динаміка. Після вивчення теоретичного матеріалу даного змістовного 

модуля для перевірки знань студентам пропонується тест за даною темою. Модуль 

передбачає можливість підготувати тести, які містять різноманітні питання, що 

знаходяться у банку. Тест містить питання закритого типу з однією або декількома 

правильними відповідями, завданнями на відповідність та ін. Наприклад, питання з 

однією правильною відповіддю: за яким рівнянням можна розрахувати енергію активації 

хімічної реакції. 
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На виконання тесту відводиться час, по завершенню якого студент отримує певну 

кількість балів у залежності від повноти відповідей на питання.  

Використання такого дистанційного курсу сприяє активізації самостійної роботи 

студентів, дозволяє здійснювати контроль одержаних ними знань, спонукає більш 

глибоко вивчити теоретичний матеріал та кваліфіковано виконувати лабораторні роботи. 
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TASKS OF MANAGING THE EDUCATIONAL PROCESS  

OF THE DISCIPLINE CHEMISTRY IN THE RESEARCH UNIVERSITY 

Pidgornyy A. V., Duda T. I., Nagatsky R. V. 

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute",  

Kyiv, Ukraine 

a.podgornij@gmail.com 
 
Improving the quality of education, achieving its level of compliance with the actual 

and prospective needs of society is a priority task of Ukraine educational policy. The higher 
education of Ukraine in recent years is aimed at integration into the European educational space. 
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", as one of 
the leading technical universities in Ukraine, is working hard to implement an efficient quality 
management system for its specialists in its work. Successful engineering activities are possible 
only on the basis of a comprehensive understanding of the processes of the material world and 
the ability to create new devices and technologies based on modern scientific achievements. 
Therefore, knowledge of natural sciences, including those related to chemistry, is a necessary 
basis for effectively solving the tasks of practical activity in creating the newest natural and 
technological branches. 

The Department of General and Inorganic Chemistry is constantly working on the 
problem of improving the quality of preparation of chemistry bachelors of engineering 
specialties. However, ensuring the qualitative training of engineers in research universities 
according to the programs of technical specialties of training is to a large extent complicated as 
a result of the growth of the gap between the level of education of graduates of schools and the 
requirements of higher education institutions. Thus, in 2016, 2017, the control of the residual 
level of knowledge among the first-year students of NTUU "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic 
Institute"determined the following results in terms of quality of achievement: from chemistry 
65%, mathematics - at the level of 57% (in different faculties in the range from 45 to 
79%),physics 50% (in different faculties in the range from 40 to 73%). 

In the system of measures that ensure the implementation of a quality management 
system, the departments activities are aimed at using such teaching methods that take full 
account of the students creative potential and ensure the formation of an appropriate level of 
knowledge and sustainability in their learning. The focus of attention was transferred to the 
implementation of personality-oriented learning, which involves the creation of new 
organizational forms of interaction between the teacher and the student, stimulating active self-
mastery of knowledge, forming professional virtue, skills of future professional activities, 
contribute to the development of motivation to study. 

The experience of introducing corrective principles in the organization of the 
educational process of the discipline Chemistry allows us to implement significant constructive 
achievements in the organization of quality training of bachelors from, but in the future, the 
activities of teachers should be concentrated on the management of such processes as: 

- acquisition of new knowledge through the development of students logical thinking; 
- formation of the students ability to independently solve specific practical problems, 

the ability to find optimal methods for solving problems; 
- development of the ability to analyze in detail the results of research and the ability to 

obtain 
an acceptable engineering solution based on the application of known algorithms of the 

solution, the principles of analogy; 
- improvement of the methods of organizing the control of independent work of students 

and the construction of an effective individual and consultative work of teaching staff; 
- use of a mixed learning environment and a project-based approach to learning. 
Application of such methods of teaching in the educational process will provide a 

qualitative component of the fundamental knowledge that initiates professional competence, 
and at the same time create favorable conditions for the development of skills to solve complex 
engineering and scientific problems in the dynamic world of engineering and technology 
development.  



Chemical Education  Хімічна освіта 

186 

АДАПТЦІЯ МАТЕРІАЛУ ДО ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ  

ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ 

Пилипенко О. О. 

Кафедра загальної та біологічної хімії № 2 

Донецький національний медичний університет, м. Кропивницький, Україна 

Pilipenkoolena1@gmail.com 

 

Викладання хімії в медичних закладах має бути спрямованим на життєві ситуації 

та конкретні медичні приклади. Сухий теоретичний виклад не дає чіткої картини 

розуміння студентами важливості вивчення ряду хімічних дисциплін в медичних ВУЗах. 

Тому, основну увагу слід приділяти, при підготовці до занять, пошуку ситуативних 

задач, прикладів використання хімічних знань в медичній практиці майбутнього лікаря. 

Основним завданням сучасного викладача хімії має бути вміння подачі матеріалу 

в доступному вигляді, висвітлення практичного значення знань та вмінь, з метою 

використання їх в повсякденному житті та роботі. Основні поняття подавати в паралелі 

з життєвими ситуаціями та використанням на практиці.  

З цією метою розроблено дидактичний матеріал та підібрано приклади з медичної 

практики та повсякденного життя для курсу «Медична хімія». Всього програмою 

заплановано 14 основних тем з даної дисципліни.  

За таким підходом проведено заняття в 7 групах, як українських, так і 

міжнародних, протягом семестру. Така активна співпраця здійснювалася наступними 

способами: 

• розгляд ситуативних задач; 

• розв’язання задач з інформаційною складовою медичного характеру; 

• практичні та лабораторні заняття з клінічними описами в завданнях; 

• самостійна пошукова робота студентів за схемою чи таблицею; 

• тестова перевірка знань та вмінь; 

• індивідуальні домашні завдання в вигляді цікавих коротких повідомлень. 

Для прикладу, при вивченні теми «Буферні системи та їх біологічна роль», 

використовувались наступні форми роботи: 

• розв’язування ситуативних задач на виявлення патології при певних 

порушеннях роботи цих систем в організмі; 

• вирішення проблемних питань; 

• обчислення буферної ємності та рН буферного розчину, використовуючи 

в умовах задач показники біологічних рідин людини та клінічні 

характеристики;  

• складання схеми та таблиці «Значення буферних систем крові та буферної 

ємності»; 

• імітація дії буферних систем в організмі шляхом проведення 

лабораторного досліду. 

Слід зауважити, що інформація теоретичного характеру надавалась таким чином, 

щоб студенти не лише слухали підготовлений матеріал, а й самі включались в роботу. 

Пошуковий підхід та проблемні питання є обов’язковими формами роботи на 

практичних заняттях студентів. 

Проаналізувавши рівень засвоєного матеріалу студентами, можна сказати, що 

такий метод викладання має позитивний результат, оскільки студенти краще 

сприймають матеріал та легше його засвоюють. Отримані знання не забуваються одразу 

після здачі екзамену, а відкладаються в довготривалій пам’яті і можуть 

використовуватись на практиці в подальшій роботі. 
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ПРОДУКТИ ХІМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ  

4,5-ДИГИДРОКСИ-1,3-ІМІДАЗОЛІДИН-2-ОНУ ДЛЯ ПОЛІМЕРНИХ 

КОМПОЗИЦІЙ  

Альошин Д. І., Варлан К. Є. 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна 

konstvarlan@meta.ua 

 

Продукти співконденсації альдегідів, амідів та фенолів мають практичне 

значення. Зокрема, фенол-карбамідо-формальдегідні смоли знайшли застосування у 

якості компонентів адгезивів, захисних покрить, лакофарбових матеріалів, ливарних 

форм та стрижнів тощо. Матеріали і вироби на основі таких сполук використовують у 

різних галузях виробництва, у тому числі у машино- авіа- і ракетобудуванні.  

Серед продуктів аміно-альдегідної конденсації відомі сполуки, які отримують 

реакцією карбаміду з гліоксалем – 4,5-дигідрокси-1,3-імідазолідин-2-он (ДГІ): 

. 

Наявність в хімічній структурі продукту декількох реакційноздатних груп надає 

широкі можливості щодо подальшої хімічної модифікації ДГІ з утворенням низки 

похідних, корисні властивості яких обумовлюють їх різноманітне використання, зокрема 

у виробництві тканин, рослинництві, фармацевтиці. Але в науковій та патентній 

літературі практично відсутні дані про використання ДГІ та його похідних у виробництві 

зв’язувальних та плівкоутворювальних компонентів композиційних та захисних 

лакофарбових матеріалів на кшталт карбамід- та меламінформальдегідних смол. З метою 

пошуку нових перспективних вихідних компонентів для захисних покрить відпрацьовані 

методики синтезу похідних ДГІ: 1,3-ди(гідроксиметилен)-4,5-дигідрокси-1,3-

імідазолідин-2-ону (І), та 1,3-ди(гідроксибензил)-4,5-дигідрокси-1,3-імідазолідин-2-

ону (ІІ): 

 
 

Продукт (ІІ) за характеристиками та реакційною здатністю подібний до 

новолачних фенольних смол. Продукт (І) здатний до структурування за підвищеної 

температури з утворенням однорідної склоподібної маси. На підставі розрахованих 

параметрів розчинності Гільдебранда δ сполук (І) і (ІІ) визначено, що синтезовані 

гетероциклічні сполуки мають сумісність лише з нижчими спиртами та їх водними 

сумішами. Подальше гліцидування (ІІ) з утворенням реакційноздатної епоксивмісної 

сполуки (ЕГІ) надало продукту сумісності з рослинними висихаючими і епоксидованими 

оліями та полярними органічними розчинниками. 

Випробування ЕГІ у складі модельного захисного покриття показало, що 

продукти модифікації 4,5-дигідрокси-1,3-імідазолідин-2-он можуть розглядатися як 

перспективні компоненти полімерних композицій. 
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THE INFLUENCE OF THE PHYSICAL FIELDS ON THE PHYSICAL PROPERTIES 

OF EPOXY COMPOSITE MATERIALS 

Bardadym Yu.1, Sporyagin E.2, Naumenko O.3 

1Institute of Macromolecular Chemistry of NAS of Ukraine, Ukraine 
2Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine 

3Ukrainian State University of Chemical Technology, Ukraine 

yuliia.bardadym@gmail.com 

 

Physical modification is a simpler and more economical method of obtaining new 

materials than the synthesis of new polymers. Physical modification of polymers is divided into 

chemical, physico-chemical and physical methods. The molecular structure of polymers change 

in physico-chemical modification. And only when using the physical modification the chemical 

composition and molecular structure are stable. Physical modification of polymers arises under 

the influence of various force fields (mechanical, electrical, magnetic, etc.) or as a result of 

thermal effects. The important role in the influence of magnetic and electric fields is the 

processes of orientation of macromolecules. 

This work is devoted to the study of the effect of external permanent magnetic and 

electric fields on the structure, thermophysical, dielectric properties of epoxy polymers and 

their composites containing Cr2O3. 

Samples of nanocomposites were formed from epoxy resin ED-20 and 

triethylenetetramine. Stoichiometric ratio was 1 mole of epoxy resin to 0,18 mole 

triethylenetetramine. Powder Cr2O3 was used as filler. The content of metal oxide was 3 vol. %. 

Samples of nanocomposites were subjected to curing with different conditions. The influence 

of constant magnetic and constant electric fields was 2·105 A/m and 1.5·104 V/m respectively. 

All curing processes were done at 293 – 297 K for 24 hours. Then all polymeric samples were 

carried out temperature stabilization at 333 ± 2 K for 24 hours. 

System studies of structure, thermophysical, thermomechanical and dielectric properties 

of composites filled with Cr2O3 formed under the influence of external constant physical field 

were carried out for the first time. Patterns of connection between the structure and the physical 

and mechanical properties of epoxy composites were first established.  

The introduction of inorganic filler causes the epoxy polymer to dissolution of the 

structure and reduces the glass transition temperature of the epoxy composite. The estimation 

of the influence of constant physical fields on the tangent angle of the dielectric losses of the 

filled composites shows that the orientation effect of constant physical fields increases the free 

volume of molecular chains of the chemical network of the epoxy polymer. As a result of the 

directed action of constant physical fields an orientation effect is observed that causes the 

structure and compaction of macromolecules and inorganic filler in epoxy composites to be 

streamlined. Also, the gel fraction of the epoxy polymer and its composites was calculated. The 

values are constant and range from 99,2 % to 97,98 % while the gel fraction of the polyepoxide 

matrix is 99,97 % to 99,3 %.  

The obtained research results can be used as a scientific basis for finding optimal 

conditions for the formation of the structure of polymer composites filled with dispersed fillers, 

which will allow obtaining materials with the necessary pre-determined physical, mechanical, 

electrophysical and thermophysical properties. 
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ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ БУТИЛКАУЧУКОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

Гарькавый Д. Ю.1, Авраменко В. Л.2 

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 

г. Харьков, Украина 

avramenko@kpi.kharkov.ua 

 

Герметизирующие композиции на основе высокомолекулярных соединений 

обладают многими ценными физико-химическими свойствами и в настоящее время 

нашли своё применение во многих отраслях промышленности. 

Были проведены испытания влияния компонентов на адгезионно-когезионные 

свойства неотверждаемых герметизирующих композиций. Для улучшения адгезионных 

свойств герметизирующих бутилкаучуковых композиций, широко применяют 

фенолформальдегидные и эпоксидные смолы. Основой для создания герметизирующих 

материалов является полимерная матрица, от которой зависят адгезионные и 

когезионные свойства композиции. Большинство производителей для производства 

герметиков используют наполнители – в основном это технический углерод и 

тонкодисперсный гидрофобный мел. Одним из основных компонентов в 

герметизирующих композициях являются пластификаторы, которые используются для 

повышения адгезионных свойств и эластичности герметиков. Для испытаний были 

выбраны следующие пластификаторы: парафино-нафтеновый пластификатор и 

фталатный высококипящий пластификатор. 

Результаты испытаний трёх композиций были занесены в таблицу 1. 

 

Таблица 1. Результаты испытаний герметизирующих композиций 

Показатели свойств №1 №2 №3 

Температура плавления, °С 70-75 110-115 70-75 

Температура начала разложения, °С 150 220 175 

Плотность, г/см3 1,472 0,981 1,742 

Прочность сцепления с бетоном, кгс/см2 1,33 0,7 1,63 

Прочность сцепления со сталью, кгс/см2 1,1 1,83 1,4 

Липкость методом катящегося шара, см 11,4 18,0 7,91 

 

По результатам испытаний, было установлено, что компоненты и их процентное 

содержание существенно влияют на адгезионно-когезионные свойства 

герметизирующей композиции. А именно, из полимеров, предпочтительней 

использовать полиолефин ЭВА, повышающий адгезию и когезию. Проведены 

испытания по пластифицирующим компонентам и показана эффективность применения 

парафино-нафтеновых и фталатных пластификаторов. А также было установлено, что 

оптимальным наполнителем для герметизирующих композиций является техуглерод. 
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Данило І. І., Поляков Ю. Ю., Крутько І. Г. 

Донецький національний технічний університет, Покровськ, Україна 
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Питанню отримання газонаповнених матеріалів на основі кам'яновугільного пеку 

присвячено багато досліджень. Тверді вуглецеві піни стали популярними через їх 

застосування як електродних матеріалів для електрохімічних конденсаторів, носіїв для 

каталізаторів, адсорбентів для поділу рідин і газу, теплоізоляційних матеріалів та ін. 

Однак без попередньої обробки використання кам'яновугільних пеків для отримання 

газонаповнених матеріалів неможливе через невідповідність пластичних властивостей. 

В процесі попередньої обробки, тобто модифікації, кам'яновугільний пек набуває певних 

реологічних властивостей, що дозволяє використовувати його в якості прекурсора для 

виготовлення твердої вуглецевої піни.  

Для створення пористої структури при виробництві газонаповнених композитів 

використовують газоутворювачі. На підставі реологічних властивостей модифікованого 

кам'яновугільного пеку (МКП) та проведених досліджень в якості спінюючого агента 

було обрано комплексний хімічний газоутворювач (КГУ). Процес спінювання 

здійснювали при атмосферному тиску в закритій формі в термостаті при Т = 150 °С 

протягом 60 хв. Для оцінки термохімічних перетворень, що відбуваються при спінюванні 

МКП було використано метод Інфрачервоної спектроскопії. 

З ІЧ-спектрів (рис. 1) видно, що для всіх твердих пін характерно збільшення 

ароматичності в порівнянні з вихідним пеком, що підтверджується посиленням 

інтенсивності смуг поглинання при 3040 см-1 (зв’язок СН), 1600 см-1 – (зв’язок С=С).  

 

 
Рис. 1. ІЧ – спектри вихідного пеку (1), спіненого пеку (2) і твердих пекових пін 

(витрата КГУ 5 мас. ч. на 100 мас. ч. МКП). Склад твердих пін на основі МКП 

(кількість ПВХ, мас ч. на 100 мас. ч. КП): 3) – 5; 4) – 10; 5) – 20 

 

Спінювання МКП призводить до зникнення смуги поглинання С=О при 1720 см- 1 

(деструкція кисневих зв'язків) та зменшення інтенсивності смуги поглинання зв'язку  

С-О-С при 1240 см-1. Метиленові групи СН2 в твердих пінах характеризуються смугами 

поглинання 1450 і 2920 см-1. 

Таким чином, метод ІЧ спектроскопії дозволив встановити, що при спінюванні 

МКП протікають фізико-хімічні перетворення, зокрема, деструкція кисневмісних 

функціональних груп і відщеплення метильних груп, що призводять до збільшення 

ароматичності твердих пекових пін. 
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Nowadays researchers are challenged to solve the environmental issues related with 

atmospheric pollution, green house effects and global warming, therefore they develop new 

types of efficient environmentally-benign energy devices. Direct alcohol fuel cells (DAFC) 

which use methanol or ethanol as a fuel are considered as promising energy conversion devices 

due to their high energy efficiency, low emission, simple operating conditions at a relatively 

low temperature, no requirement of fuel reforming process and environmentally friendly nature. 

To improve the performance of DAFC, especially to reduce methanol crossover, considerable 

efforts have been made to modify commercial solid polyelectrolyte membrane Nafion. Recently 

organic-inorganic composites have got a great attention as the alternative nonfluorinated PEM 

materials. They are known to improve mechanical and thermal properties as well as proton 

conductivity.  

The series of membranes were prepared by UV-initiated polymerization of acrylic 

monomers (acrylonitrile AN, acrylic acid AA and potassium 3-sulfopropylacrylate SPAK) at 

the presence of photoinitiator (2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone (DMPA)) and cross-

linker (ethyleneglycole acrylate EGDA), and simultaneous sol-gel process of MAPTMS 

(methacryloxypropyltrimethoxysilane)-based sol-gel system. Characterization of the obtained 

nanocomposites includes measurements of proton conductivity, ion-exchange capacity, thermal 

and chemical stability, methanol uptake.  

The values of proton conductivity of the obtained membranes are relatively high 

(reaching 1,12·10-2 Sm/cm at 60 oC Sm/cm, what is comparable to Nafion) and depend on 

temperature and the content of sol-gel system added (Fig. 1). 
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Fig. 1. Proton conductivity as a function 

of MAPTMS content 

Fig. 2. TGA curves of PEM samples 

 

Organic-inorganic membranes demonstrate high thermal stability (Fig. 2) and ion-

exchange capacity (1.12 – 1.68 meq/g). Membranes also show relatively high oxidative stability 

in Fenton reagent at 60 °С after 36 h testing. Methanol uptake of membranes is smaller than 

that of Nafion. Hence, self-crosslinked silica network formed as a result of sol-gel process 

suppresses the swelling and methanol diffusion and also improves the stability, water retention 

and mechanical strength of PEM. The synthesized PEMs are good candidates for fuel cell 

application.  
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ПРОДУКТИ МОДИФІКАЦІЇ БУТИЛФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГІДНОЇ СМОЛИ 

І ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ НА ЇХ ОСНОВІ  

Завгородня К. О., Варлан К. Є. 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна 

konstvarlan@meta.ua 

 

Серед багатьох галузей використання фенольних смол (ФС) важливе місце 

посідає лакофарбова промисловість. Плівкоутворювальні системи, що містять фенольні 

та епокси-фенольні смоли, надають покриттям на їх основі комплекс особливих 

властивостей, які дозволяють однаково успішно застосовувати їх в жорстких 

експлуатаційних умовах під впливом підвищених температур, агресивних середовищ, 

абразивного зносу. Разом з тим, подібні покриття можуть контактувати з харчовими 

продуктами, питною водою та напоями. Аналіз літературних та патентних джерел 

дозволяє дійти висновку, що в дослідженнях, спрямованих на створення нових епокси-

фенольних захисних покрить перевагу надають модифікованим фенольним смолам.  

З метою розширення асортименту модифікованих ФС, придатних для 

використання у епокси-фенольних композиціях для захисних покрить з поліпшеними 

властивостями, а також з’ясування можливості створення ЛФМ, що поєднують корисні 

властивості епокси-фенольних та поліестерних плівкоутворювальних систем, 

синтезовані модифіковані ФС на основі п-трет-бутилфенолу. Модифікацію 

здійснювали шляхом полімераналогічних перетворень: естерифікацією малеїновим 

ангідридом (МА) або гліцидуванням через реакцію з епіхлоргідрином (ЕХГ) з 

подальшою лужною обробкою. Будова отриманих продуктів підтверджена даними ІЧ-

спектроскопії. 

 
Дослідження  

Рис. 1. ІЧ-спектри ФС: вихідної (1), та модифікованих МА (2) і ЕХГ (3) 

 

Випробування у складі модельних композицій на основі рослинних олій та 

продуктів їх переробки показали придатність синтезованих смол для використання у 

якості плівкоутворювальних компонентів захисних покрить. Зокрема, продукти 

часткового гліцидування можуть розглядатися як замінники дефіцитної імпортної 

сировини у засобі софеїзації R-101. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНОГО ОПОРУ ПОЛІЕФІРНИХ СКЛОПЛАСТИКІВ 

Карандашов О. Г., Колісник О. А., Авраменко В. Л., Підгорна Л. П. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

Харків, Україна 

avramenko@kpi.kharkov.ua 

 

Раціональне використання склопластикових виробів повинно базуватися на 

дослідженні їх хімічного опору, яке включає оцінку стабільності їх властивостей в 

умовах дії середовищ, напружень та температур, тому що високі фізико-механічні 

характеристики матеріалу є необхідною, але недостатньою умовою для успішного 

застосування цього матеріалу в різних конструкціях. 

Метою дослідження було виявлення можливості використання з’вязних на основі 

поліефірних та вінілефірних олігомерів з підвищеною хімічною стійкістю та 

термостійкістю для виробництва склопластикових труб методом косошарового 

поздовжньо-поперечного намотування, які призначені для транспортування 

каналізаційних стоків та різних рідких середовищ при підвищеній температурі. 
Робота виконувалась за завданням підприємства ТОВ «Склопластикові труби» 

(м. Харків). 

Для цього використовували з’вязні на основі ізофталевого поліефірного 

олігомеру Palatal P69-02, епоксиноволачного вінілефірного олігомеру Atlac 590, 

поліефірного олігомеру Aropol K-530 та різних твердників холодного та гарячого 

тверднення: метилізобутилкетонпероксиду Curox I300, третбутилпероксидбензоїлу 

ТВРВ та метилетилкетонпероксиду Butanox M-50. Як каталізатор використовували 

6 %-й розчин нафтенату кобальту у стиролі. 
У склопластиків, які одержували на основі поліефірних з’вязних оптимальних 

складів (після низки технологічних досліджень з установлення потрібних температури 

та часу затверднення), досліджували сорбційно-дифузійні процеси і зміну 

експлуатаційних властивостей під впливом різних хімічних середовищ (10 % розчин 

NaOH, 10 % розчин NaCl, 10 % розчин HNO3, 1 % розчин NH2Cl, 3 % розчин ПАР ОП-7 

та ін.) при кімнатнії температурі протягом 1-30 діб та при кип’ятінні протягом 1-7 діб. 

Було встановлено, що найбільша зміна маси зразків при знаходженні в різних 

середовищах відбувається через 24 години. Рівноважне значення сорбції поліефірних 

склопластиків досягається через 75 годин з моменту занурення. Сорбційні та дифузійні 

процеси під дією досліджуваних речовин в меншому ступені відбуваються в зразках, 

отриманих на основі епоксиноволачного вінілефірного олігомеру Atlac 590 та суміші 

твердників Curox I300:TBPB в присутності нафтенату кобальту. Показники коефіцієнту 

дифузії, сорбції та проникності для композицій на основі цього олігомеру декілька 

нижчі, за інших.  

Дослідження за зміною фізико-механічних показників склопластиків (ударної 

в’язкості та руйнівної напруги у кільцевому напрямі) показали, що значення цих 

показників після витримки в різних середовищах протягом 15-30 діб зменшуються на 10-

15 %, що дозволяє експлуатувати склопластикові труби з цих компаундів для 

транспортування деяких хімічних середовищ та каналізаційних стоків різних 

підприємств. 

Теплостійкість за Мартенсом отриманих склопластиків складає 130-140 оС і 

практично не змінюється після контакту з досліджуваними середовищами. 

Таким чином проведені дослідження хімічного опору поліефірних склопластиків, 

які мають достатньо високі фізико-механічні показники і можуть бути рекомендовані 

для виробництва склопластикових труб методом косошарового поздовжньо-

поперечного намотування для транспортування каналізаційних стоків та різних рідких 

середовищ під високим тиском та при підвищеній температурі.  



Chemistry of Polymers and Composites  Хімія полімерів і композитів 

195 

ЗМІНА ГРУПОВОГО СКЛАДУ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОГО ПЕКУ ПРИ ЙОГО 

МОДИФІКАЦІЇ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДОМ 

Каулін В. Ю., Пінчевський В. В., Крутько І. Г. 

Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Україна 

viacheslav.kaulin@donntu.edu.ua 

 

Кам’яновугільний пек є основним продуктом переробки кам’яновугільної смоли, 

яка утворюється під час коксування кам’яного вугілля. Виробництво пеку у світі складає 

мільйони тон на рік, а основна його маса використовується для отримання електродної 

продукції та пекового коксу. 

Враховуючи, що кам’яновугільний пек є унікальним сировинним джерелом 

поліконденсованої карбо- та гетероциклічної ароматики, його хімічний потенціал може 

бути більш широко реалізовано шляхом створення на його основі нової наукоємної 

продукції - композиційних матеріалів. Але для цього властивості пеку повинні бути 

направлено змінені у бік посилення полімерних властивостей, чого вдається добитися за 

рахунок низькотемпературної модифікації полівінілхлоридом (ПВХ). 

Пек – реакційноздатна речовина, тому додавання до нього вже невеликих 

кількостей ПВХ призводить до істотної зміни його групового складу та структури. 

Експериментальні дослідження процесу модифікації кам’яновугільного пеку показали, 

що ПВХ вступає з пеком у хімічну взаємодію, що виражається у збільшенні долі α- та 

β-фракцій за рахунок зменшення γ-фракції. Як відомо, за полімерні властивості пеку 

відповідає в першу чергу β-фракція – група багатокільчастих ароматичних та 

гетероциклічних сполук з числом кілець від 3 до 6, яка виконує роль матриці і 

гомогенізує всю систему. Тому збільшення її вмісту означає посилення полімерних 

властивостей пеку. 

На рис. 1 наведено залежність зміни вмісту α-фракції, розрахованої за принципом 

адитивності, від температури та часу. 

 

 
Рис. 1. Зміна вмісту α-фракції при модифікації пеку ПВХ  

(3 мас.ч. ПВХ/100 мас.ч. пеку) при температурі: 1 – 140 °С, 2 – 155 °С, 3 – 170 °С 

 

З рис. 1 видно, що температурно-часовий фактор прямо пропорційно впливає на 

розвиток процесів поліконденсації, що виражається у збільшенні долі найбільш 

високомолекулярної фракції пеку - α-фракції. 

Відомо, що α-фракція складається з α1- та α2-фракцій. α1-фракція найбільш 

конденсована і виконує функцію автонаповнювача у пеку. α2-фракція – відповідає за 

спікливі властивості пеку, є близькою за складом та властивостями до β-фракції і деякі 

дослідники теж вважають її полімерною складовою наряду з β-фракцією. Отже, 

особливий інтерес представляє подальше визначення впливу ПВХ на зміну α2-фракції 

при модифікації кам’яновугільного пеку. 
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СИНТЕЗ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ОЛІГОМЕРІВ НА ОСНОВІ ФРАКЦІЇ С5 

Кічура Д. Б., Нечвідов М. В. 

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна 

dariia.b.kichura@lpnu.ua 

 

Для синтезу олігомерів економічно доцільним є використання сировини, що 

містить не менше 30 % мас. ненасичених реакційноздатних вуглеводнів, які ще 

називають смолоутворюючими компонентами. У РПП етиленових виробництв цінні 

дієни та алкени й їх похідні концентруються, головним чином, у фракції С5 найбільш 

легкокиплячій (303...343 К) та у фракції С8 … С9 (403 ... 473 К). Сумарний вміст цих 

фракцій у піроконденсаті становить ~ 30...40 % мас. Вихід та склад олефінвмісних 

фракцій С5 і С8 – С9 залежить від сировини та умов піролізу. Фракція С5 РПП містить 

чимало дієнових мономерів: ізопрен – 20...25 % мас., циклопентадієн (ЦПД) – 20...25 % 

мас., піперилен – 10...15 % мас. У фракції С8 – С9 концентруються алкенілароматичні 

вуглеводні (стирол і його гомологи), інден та дициклопентадієн (ДЦПД). 

 

Таблиця. Фізико-хімічні показники карбоксилвмісних ВО 

Найменування показників / ДАФ 5 % мас. 10 % мас. 15 % мас. 20 % мас. 

С ініціатора – 0,04 моль/л 

Бромне число, г Br2/100 г 73 68 57 59 

Колір за ЙМШ, г J2/100 см3 10 10 20 20 

Молекулярна маса 740 760 810 840 

Число омилення, мг КОН/г 15 36 56 71 

С ініціатора – 0,06 моль/л 

Бромне число, г Br2/100 г 69 60 53 51 

Колір за ЙМШ, г J2/100 см3 10 10 20 30 

Молекулярна маса 760 770 820 860 

Число омилення, мг КОН/г 17 40 60 73 

С ініціатора – 0,08 моль/л 

Бромне число, г Br2/100 г 60 57 51 50 

Колір за ЙМШ, г J2/100 см3 20 20 30 30 

Молекулярна маса 780 800 840 860 

Число омилення, мг КОН/г 19 42 66 77 

С ініціатора – 0,1 моль/л 

Бромне число, г Br2/100 г 57 51 48 44 

Колір за ЙМШ, г J2/100 см3 20 30 30 40 

Молекулярна маса 780 840 860 860 

Число омилення, мг КОН/г 21 42 68 79 

 

Як видно з табл. концентрація комономеру має визначальний вплив на 

ненасиченість, вихід та молекулярну масу. Вмісту ненасичених реакційноздатних 

вуглеводнів, які вступають в реакцію олігомеризації й склад вихідних фракцій РПП, 

мають визначальний вплив на характеристики синтезованих олігомерів. Вихід 

практично залишається незмінним, але зростання концентрації ініціатора, більше 

0,06 моль/л, сприяє утворенню надлишку радикалів, які сприяютимуть обриву 

радикального ланцюга, відтак молекулярна маса зменшується. У результаті проведених 

експериментальних досліджень встановлена можливість застосування комономеру 

диалілфталат, а саме диалілового естеру о-фталевої кислоти, для реакційноздатних 

карбоксилвмісних ВО на основі фракції С5. Процес коолігомеризації проводять при 

температурі 413 … 453 К, потягом 4 … 6 год, концентрація комономеру 5 … 20 % мас.  
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БЕЗФТАЛАТНІ ТИТАНОВМІСНІ АЛКІДНІ ОЛІГОМЕРИ ТА ВЛАСТИВОСТІ 
ЗАХИСНИХ ПЛІВОК НА ЇХ ОСНОВІ 

Стогній А. О., Коляда Т. Ю., Кузьменко С. М., Кузьменко М. Я. 
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», пр. Гагаріна, 8, 

м. Дніпро, 49005, Україна 
ktyu@ukr.net 

Алкідні олігомери на основі ангідридів органічних ароматичних кислот, в тому разі 
на основі фталевого ангідриду, та індивідуальних диолів, триолів, тетраолів, додатково 
модифіковані ще на стадії синтезу аліфатичними ненасиченими монокарбоновими 
кислотами, знайшли широке застосування в якості основи для виготовлення лаків, грунтів, 
емалей і використовуються вже майже століття. 

Затверднення їх здійснюють за рахунок розкриття подвійних зв’язків в 
жирнокислотних залишках в присутності сикативів (солей жирних кислот та металів які 
відіграють роль каталізаторів відновлювально-окислювальних процесів по ненасиченим 
зв’язкам). 

Однак, в процесі синтезу таких олігомерів поліконденсацією або 
переетерифікацією і в подальшому, при їх затвердженні в полімери, в структурі 
залишається частка функціональних (кислотних та гідроксильних) груп у вільному стані, 
що обумовлено зворотністю самої реакції поліконденсації. 

В подальшому, реакція між ними, з формуванням естерних зв’язків, може бути 
реалізована тільки при високих, >180 °С температурах і доволі повільно в часі. 

Це не завжди є можливим для реалізації і доцільним. 
В той же час, саме ці вільні функціональні групи, будучи гідрофільними по природі, 

дуже впливають на змочування вологою полімерної захисної плівки на основі таких 
олігомерів; за її набрякання у воді і дифузію вологи або електролітних середовищ в 
глибину плівки і наступну підплівкову корозію металів або руйнування інших захищаємих 
матеріалів. 

З метою усунення таких недоліків, які притаманні модифікованим фталатним 
алкідним полімерам, цікавим було дослідити можливість отримання полімерних захисних 
покриттів на основі продуктів переетерифікації тетра(бутокси)титану сумішшю 
аліфатичних монокарбонових кислот лляної олії, при різному ступеню заміщення бутокси 
груп у атома титану в структурі на залишки суміші кислот. В такому випадку, у вихідної 
олігомерної структури відсутні гідрофільні гідроксильні та кислотні групи. 

В якості затверджувача таких титановмісних алкідних олігомерів використовували 
сикатив кобальтовий, виробництва ООВ "Підприємство нових технологій" 
м. Синельникове Дніпропетровської обл. в кількості 3 % мас. від основи лакового складу. 
Для отримання захисних покриттів використовували, в усіх випадках, 55 % по масі 
розчину продукту переетерифікації тетра(бутокси)титанату сумішшю аліфатичних 
монокарбонових кислот лляної олії в бутанолі. 

Після нанесення на підлоги та затвердження, прискореним способом при 50 °С, 
зразки отриманих плівкових матеріалів досліджували по показникам, які є обов’язковими 
для характеристики властивостей лакофарбової продукції, по відповідним стандартам. 

Виконані експерименти показали, що: 
- використаний ряд алкідних олігомерів на основі тетра(бутокси)титану та суміші 

кислот лляної олії з успіхом може замінити пентафталеві смоли і були використані в якості 
покриттів по дереву, металу, склу та інших матеріалів; 

- в залежності від ступеню заміщення бутокси груп у атома титану в вихідному 
тетра(бутокси)титану, при сикативному способі затвердження таких олігомерів, 
з’являється можливість в широкому діапазоні варіювати окремими характеристиками 
захисних плівок (відносною твердістю; спротивом удару; міцністю на розтяг, ступенем 
тривимірного структурування); 

- експериментальні зразки плівок, які досліджували, не поступаються 
пентафталевим ні по якому показнику, а по стійкості до води, до 20 % по масі розчину 
H2SO4; до 4 % по масі розчину NaCl - більш як в 2 рази перевищують властивості плівок 
на основі базового пентафталевого лаку ПФ-060.  
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Алкідні, модифіковані ненасиченими жирними кислотами пентафталеві смоли у 
вигляді лаків, грунтовок, емалей дуже часто використовують для захисту зовнішних 
поверхонь будівель, об’єктів, споруд з метою захисту їх від руйнувань від вологи в 
ранньо весняно-зимовий, зимовий та піздньо осінньо-зимові періоди. 

Однак, такі смоли, та лако-фарбові матеріали на їх основі, мають в своїй структурі 
вільні карбоксильні та гідроксильні групи, які є неминучим наслідком реакції 
поліконденсації за допомогою якої їх отримують. 

Саме наявність в структурі пентафталевих алкідних сполук цих гідроксильних 
груп, впливає на підвищену змочуваність водою полімерної плівки на основі таких смол, 
набрякання в воді, дифузію вологи (або електролітних середовищ) в глибину плівки і 
наступну підплівкову коррозію металевих поверхонь або руйнацію верхніх шарів 
неорганічних будівельних матеріалів. 

В останьому випадку, руйнування будівельних матеріалів, обумовлено тим, що 
волога, проникаючи в капіляри поверхневих шарів неорганічних будівельних матеріалів, 
в холодну пору замерзає, перетворюючись в лід. Зі зниженням температури, лід 
розширюється і руйнує стінки капілярів. Оскільки, такі процеси мають багаторазовий 
циклічний характер, то через 24 роки спостерігається руйнування поверхневих шарів, 
потім, вподальшому, до повного руйнування. 

Уникнути такого явища можливо шляхом викоритання більш високощільних 
будівельних матеріалів. Одночасно це тягне за собою підвищену собівартість будови, 
об’єкта та їх температуро- і теплопровідність, що призводить до різкого зростання 
теплоенергетичних втрат на функціонування об’єкту. 

Тому, огороджуючі, не несучі, конструкції будівель, об’єктів виконують з 
пористих теплоізолюючих матеріалів, або цегли, але обов’язково захищають зовнішні їх 
поверхні гідрофобізуючими речовинами, в якості яких використовують 
поліорганосилоксанові рідини ГКЖ-11, ГКЖ-11к, ГКЖ-94 та інші. 

Перетворюючись в захисні полімерні плівки на поверхні будівельних матеріалів 
або в капілярах поверхневих шарів, такі речовини не дають вологі змочувати поверхню 
і захищають її від проникнення в капіляри поверхневих шарів, тим самим не дають 
набуханню поверхневих шарів; і руйнуванню в умовах низьких температур. 

Цікавим було використати для гідрофобного захисту поверхні цегляних 
конструкцій продукти переетерифікації тетра(бутокси)титану сумішшю аліфатичних 
монокарбонових кислот соняшникової олії загальної формули Ti(OC4H9)4-n(OOCRc)n, 

де: n=14; 
Rc- залишок суміші монокарбонових кислот соняшникової олії. 
В таких сполуках відсутні гідрофільні, карбоксильні та гідроксильні групи, а 

наявність в аліфатичному ланцюгу жирнокислотного залишку ненасичених подвійних 
зв’язків, не змінює механізму їх затверднення при нормальних умовах за допомогою 
сикативів (аналогічно затверднення пентафталевих смол). 

Отримані результати експериментів при обробці зразків цегли такими 
титанорганічними алкідами з наступним перетворенням в захисну полімерну плівку 
дозволяє знизити водопоглинання зразків до 1,40,2 %мас. В той час, як не захищені 
зразки цегли показували водопоглинаня на рівні 15 %мас. 

Причому, зі збільшенням в структурі використаного титанвмісного алкідного 
олігомеру, кількість залишків суміші монокарбонових кислот у атома титану від 1 до 4 
водопоглинання зменшується до 0,5-0,2 %мас. відповідно. 

Отримані результати дають підставу рекомендувати використання таких сполук 
в якості гідрофобізаторів цегли та зовнішних поверхонь споруд з її використанням.  
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Процеси мікрофільтрації сьогодні стають популярними в технологіях очищення 

питної води. Використання їх є доцільним в водоочисних засобах індивідуального 

вжитку, оскільки: 

- при правильній технології синтезу фільтруючого матеріалу, вони дозволяють 

видаляти механічні частки та мікробіологічні забруднення, що включають в себе 

патогенні мікроорганізми розміром більше ніж 0,1-0,2 мкм, а саме E.Coli, Giardia, 

Cryptosporidium та ін.; 

- низький перепад тиску (менше 2 атм.) в процесі мікрофільтрації дозволяє 

використовувати її в пристроях, де тиск створюється силою людського всмоктування; 

- в воду не вносяться реагенти, що викликають її вторинне забруднення. 

До недоліків мікрофільтрації можна віднести низьку ефективність щодо часток 

вірусів, іонів важких металів, пестицидів, фенолів та ін. 

Сьогодні велику популярність мають мембранні елементи на базі полих волокон, 

керамічних композиційних матеріалів, та ті, що отримані бомбардуванням полімерного 

полотна радіоактивними частинками із наступним травленням. 

Велику цікавість викликає розробка керамічних елементів для мікрофільтрації, 

оскільки вони не потребують консервації, мають довгий строк придатності, є 

придатними до регенерації шляхом випалювання за температур 200 - 400 оС та мають не 

високу вартість. 

Отримання керамічних мембран передбачає використання ряду компонентів. 

1. Базові, що забезпечують механічні властивості, пористість, густину матеріалу 

та інші вагомі параметри (діатоміт, цеоліти). 

2. Складники, що надають матеріалу механічні властивості (стійкість до 

стирання, міцність, низьку крихкість та ін.) - каолін, природні та штучні силікати, 

кремнеземи, борвмісні сполуки; 

3. Компоненти, що полегшують процеси термічної обробки - знижують 

температуру плавлення (MnO2), зменшують усадку (BaSO4) та ін; 

4. Пороутворювачі: (1) целюлоза, крохмаль та ін. утворюють пори за рахунок 

випалу в процесі тремічної обробки, (2) карбонати (Li2CO3, K2CO3, CaCO3, MgCO3, 

природна карбонатна сировина) - за рахунок виділення бульбашок газу при термічному 

спіканні). Розмір пор в такому випадку визначається розміром часток органічної 

сировини чи розміром бульбашок, а зменшення їх досягається тривалістю та 

температурою спікання. 

5. Сировина, що полегшує формування - крохмалі, силікатний клей, 

карбоксиметилцелюлоза та ін. 

Виробляються такі фільтрувальні елементи шляхом мокрого, сухого чи 

напівсухого формування з подальшим висушуванням за температури 80 - 200 оС і 

обпалюванням за температур від 800 до 1500 оС. Було відпрацьовано технології мокрого 

формування шляхом “гончарного” формування циліндра на металічному сердечнику і 

лиття в гіпсові форми. Що стосується термічної обробки, на даному етапі оптимізовані 

режими висушування циліндричних і пласких зразків. Щодо процесів спікання - вже 

отримано пласкі зразки з задовільною пористістю і механічними властивостями. 
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Growing ecological and economic problems of the present determine the direction of 

the development of modern material science. Synthesis of effective and economic 

multifunctional materials appears to be in the focus of the research in recent years. 

Due to its relatively low cost, low toxicity and safety for the environment, sufficient 

chemical and thermal stability and outstanding electronic and optical properties, titanium oxide 

(IV) may be used as a key element in photoelectronic, lithium-ion and catalytical systems [1]. 

However, ТіО2 demonstrates several considerable drawbacks, that often prevent it from full-

scale industrial use: dependence of efficacy on particle size, low adsorption properties, 

complication of removal of nanosized ТіО2 powders from the working medium once the 

process is over etc. [2]. 

Taking into the consideration modern trends, composite materials that include titanium 

dioxide attract attention of the researchers because of their outstanding characteristics and 

promising potential for use for solving numerous practical problems. Herewith, immobilization 

of ТіО2 particles onto the surface of the porous material allows to overcome drawbacks of single 

powdered semiconductors. Some porous materials may be used as a support for such 

composites: silicagel, zeolites, clays and activated carbon [2]. 

Activated carbon is significantly allocated among others. It has well developed surface 

area and strong and stable structures. Furthermore, synergetic effect occurs between activated 

carbon and titanium dioxide, that increases overall efficacy of the photocatalytic process. 

In order to achieve immobilization of ТіО2 nanoparticles onto the surface of activated 

carbon, several techniques may be employed, among which template method, carbon vapor 

deposition, hydrothermal and sol-gel method may be named. In comparison with other methods, 

sol-gel technique allows to manipulate structural and morphological characteristics of the ТіО2 

nanoparticles, optimize energy use, as well as exploit simple and cost effective technological 

equipment [3]. 

Sol-gel immobilization of ТіО2 nanoparticles on the surface of activated carbon allows 

to obtain composite materials with beforehand planned characteristics. Resulting materials, due 

to combination of the photocatalytic and adsorption properties may be used in various 

heterocatalytical processes, such as wastewater treatment, air purification, ecological catalysis, 

alternative energy sources etc. 
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Ferrites of transition metals possess high magnetic properties and low electrical 

conductivity; therefore they are widely used in modern technologies of electronics, materials 

science, construction, medicine, etc. It is also known that, having a relatively developed specific 

surface area, ferrites can be successfully used in adsorption processes of water purification and 

water treatment. In this regard, the study of the sorption characteristics of ferrites is relevant 

today. 

In the present work, the adsorption properties of pure and composite ferrites relative to 

methylene blue dye were studied. Detailed information about the synthesis and structural 

characteristics of these materials is described in [1]. 

During the experiment, the dye was adsorbed from an aqueous solution of 25 cm3 in 

volume with an initial concentration of C0 = 5 mg/dm3 until reaching adsorption equilibrium. 

The mass of the sorbent in each experiment was 0.1 g. The separation of the sorbent from the 

solution was carried out by magnetic separation, after which the residual concentration (Cr, 

mg/dm3) of the dye was determined photocolorimetrically. The oadsorptiondegree (a, %) and 

the adsorption capacity (G, mg /g) were calculated using the appropriate formulas: 

 

а =  (
С0−С0

С0
) ∙  100;  G =

(C0−Cr)∙V

m
 

 

 
 

Fig. 1. The adsorption degree (a) and the adsorption capacity (b) of the studiedferrites 

 

It is shown in Fig. 1 that the adsorption activity of the composite ferrite toward 

methylene blue is almost 4 times higher in comparison with pure ferrite. From our point of 

view, this can be explained by more developed specific surface area of composite ferrite, which 

includes active carbon. Also, the functional composition of the surface of studied samples, 

namely: the surface carboxyl and phenolic functional groups which are on the surface of the 

composite ferrite, are cation-exchange centers promoting the addition of the dye cation by the 

ion-exchange mechanism. 

 

[1] Lesik S., Ivanenko I.M., Perecos A.O. Magnetically Separable Catalysts for the 

Hydrolysis of Borohydrides / Proceedings of the 2018 IEEE 8th International Conference on 

Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2018), 2018, Part 4. – P. 80-83. 

  



Chemistry of Polymers and Composites  Хімія полімерів і композитів 

202 

МОДИФІКАЦІЯ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНО-

ЧУТЛИВИХ ПРИЩЕПЛЕНИХ ПОЛІМЕРНИХ ЩІТОК 

Ліщинський О. Р.1, Рачковська Й.2, Авсіюк К.2, Шимборська Я. А.1, Стецишин Ю. Б.1 

1Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна 
2Ягеллонський університет, Краків, Польща 

ostap.lishchynskyi.xt.2014@lpnu.ua 

 

Температурно-чутливі полімерні щітки - мультифункціональний матеріал, що 

складається з поверхневих прищеплених ланцюгів, які здатні змінювати свої фізико-

хімічні властивості при відносно невеликих температурних змінах. Такі матеріали 

придатні для розробки композитних наноструктурованих плівок, що мають унікальні 

властивості та можуть бути потенційно використані як функціональні платформи для 

біомедичних застосувань. 

На теперішній час досліджено численні механізми температурно-індукованих 

переходів у полімерних системах. Серед них переходи на основі критичної температури 

розшарування та температури плавлення (від склоподібного або кристалічного до 

в’язкотекучого станів) наведено у цій роботі. 

Температурно-чутливі полімерні щітки, прикріплені до поверхні скла, були 

отримані з використанням методу ATR полімеризації «з поверхні» у трьохстадійному 

процесі. Склад, товщину, морфологію та змочуваність отриманих покриттів аналізували 

з використанням методів часопролітної вторинної іонної мас-спектрометрії (ToF-SIMS), 

еліпсометрії, атомної силової мікроскопії (AFM) та вимірювання контактних кутів 

змочування. 

Прищеплені температурно-чутливі полімерні щітки з різними механізмами 

температурно-індукованої дії можуть бути застосовані у біомедичних та медичних цілях 

у якості біосенсорів та носіїв для доставки ліків, контрольованої адсорбції білків та 

вирощування тканин. 

 

Література 

1. Raczkowska, J.; Stetsyshyn, Y.; Awsiuk, K.; Zemła, J.; Kostruba, A.; Harhay, K.; 

Marzec, M.; Bernasik, A.; Lishchynskyi, O.; Ohar, H.; Budkowski, A. Temperature-responsive 

properties of poly (4-vinylpyridine) coatings: influence of temperature on the wettability, 

morphology, and protein adsorption. RSC Adv., 2016, 6, 87469-87477. 

2. Stetsyshyn, Y.; Raczkowska, J.; Lishchynskyi, O.; Bernasik, A.; Kostruba, A.; 

Harhay, K.; Ohar, H.; Marzec, M.; Budkowski, A. Temperature-controlled three-stage 

switching of wetting, morphology, and protein adsorption. ACS Appl. Mater. Interfaces., 2017, 

9, 12035−12045. 

3. Stetsyshyn, Y.; Raczkowska, J.; Lishchynskyi, O.; Awsiuk, K.; Zemła, J.; 

Dąbczyński, P.; Kostruba, A.; Harhay, K.; Ohar, H.; Orzechowska, B.; Panchenko, Y.; 

Vankevyche, P.; Budkowski, A. Glass transition in temperature-responsive poly(butyl 

methacrylate) grafted polymer brushes. Impact of thickness and temperature on wetting, 

morphology, and cell growth. J. Mater. Chem. B, 2018, 6, 1613-1621. 

  



Chemistry of Polymers and Composites  Хімія полімерів і композитів 

203 

КОМБІНОВАНІ ГІДРОГЕЛІ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОГО 

ПОЛІАКРИЛАМІДУ ТА ЖЕЛАТИНУ 

Майкович О. В., Яковів М. В., Носова Н. Г., Варваренко С. М. 

Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна 

maikovych.olha@gmail.com 

 

На даний час, гідрогелі широко досліджуються і використовуються в 

косметології, стоматології, офтальмології як полімерні матриці для вивільнення 

біологічно-активних сполук і різноманітних фармацевтичних препаратів. Активно 

вивчається можливість створення гідрогелів на основі природних і синтетичних 

полімерів так званих гібридних або комбінованих гідрогелів. Об’єднання переваг 

біополімерів та синтетичних полімерів дозволяють створювати гідрогелі з 

різноманітними властивостями. Однак, одним із основних недоліків гідрогелів є низькі 

фізико-механічні властивості, які часто обмежують коло їх застосування.  

Метою досліджень було отримати комбіновані гідрогелі на основі 

модифікованого поліакриламіду та желатину з підвищеними фізико-механічними 

властивостями. 

В роботі наведено результати досліджень по формуванню комбінованого 

гідрогелевого матеріалу за методом конденсаційного структурування кополімерів 

акриламіду з одночасним залученням макромолекул желатину в полімерну просторову 

сітку. Визначенні умови синтезу комбінованих гідрогелів та вплив на його властивості 

наступних факторів: температури, тривалості синтезу, водневого показника реакційної 

суміші, співвідношення і концентрації преполімерів в гелеутворюючій композиції. 

Досліджено кінетику і ступінь рівноважного набрякання зразків комбінованих 

поліакриламід-желатинових гідрогелів, в залежності від умов синтезу. Дослідженнями 

золь-фракції зразків гідрогелів показано залежність ступеня структурування 

комбінованого гідрогелю від вмісту желатину. 

Збільшення фізико-механічних характеристик гідрогелю досягається за рахунок 

введення на стадії синтезу армувального поліпропіленового волокна поверхня якого 

модифікована функціональними полімерами. Поверхню поліпропіленового волокна 

активували поліпероксидом (N-[(трет-бутилперокси)метил]акриламід-ко-

октилметакрилат), а на наступній стадії модифікували прищепленим поліакриламідом. 

Залучення прищеплених до поліпропілену поліакриламідних ланцюгів в процеси 

структурування приводять до підвищення механічної міцності зразків гідрогелю. При 

введенні модифікованого поліпропіленового волокна максимальне навантаження і 

модуль Юнга зросли у 6÷8 разів, порівняно із зразками гідрогелю без армування, що 

свідчить про ковалентне зв’язування поверхні волокна у структурі гідрогелю.  

Отримано комбінований гідрогелевий матеріал методом конденсаційного 

структурування кополімерів акриламіду з одночасним залученням макромолекул 

желатину в полімерну просторову сітку. Проведено його армування модифікованим 

поліпропіленовим волокном, що дозволило збільшити фізико-механічні властивості 

комбінованого гідрогелю. 
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Electrochromism is the phenomenon related to persistent but reversible optical changes 

induced in selected materials by electrochemical process. In some cases, multiple color states 

are observed upon different electrochemical potential. Within the development of organic 

electronic devices, electrochromic devices provide new opportunities for industrial 

applications. Conjugated polymers began to stand out among others due to the ease of 

manipulation of properties through structural modifications, facile preparation, flexibility and 

low cost [1]. In terms of their electrochromic performance, conductive polymers present high 

color versatility, large optical contrasts, rapid response times, and require low power 

consumption during operation [2]. Meanwhile, organic/inorganic electrochromic 

nanocomposites can combine the advantages of organic and inorganic electrochromic materials 

and provide further enhanced electrochromic performances, wide working temperature range, 

good chemical and electrochemical stabilities [3]. The electrochemical polymerization offers 

several advantages, particularly because it is capable of optimizing the characteristics of the 

polymer films. In fact, by controlling the conditions involved in the electrodeposition process, 

the thickness, electrical and physico-chemical properties, morphology of the polymer film can 

be easily modified. 

So, in this work, the influence of an electric field on optical properties and morphology 

of poly-o-anisidine and poly-3,4-ethylenedioxythiophene thin films have been studied. Samples 

were obtained on the surface of optical-transparent semi-conducting SnO2 electrode by the 

method of electrochemical polymerization at different modes. It has been established that under 

the influence of current (or potential), both optical absorption and the color of studied polymers 

can be controlled, that indicates the ability of these films to electrochromic transitions. 
To enhance the structural and functional properties due to synergistic effect, especially 

contrast of electrochromic changes, the doping of conjugated polymers with complex inorganic 

compound - Potassium ferricyanide and Graphene oxide is carried out. The shift of the 

absorption maxima and changes of their intensity, which is accompanied by changes in the 

color of samples, was revealed. The electrochemical efficiency and contrast of electro-optical 

transitions for obtained thin films are calculated. 
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The objects of the study were linear high-pressure polyethylene (LLDPE), obtained by 

Borstar technology and modified epoxy materials used for decorating the surface of 

polyethylene tuba cases. The coating (decoration) was carried out by the method of 

flexography, the structuring of the reactive oligomer was performed using ultraviolet radiation. 

 In order to increase the surface energy of LLDPE, the surface of the shells of 

polyethylene tubes was corona-treated. At the same time, the integrated surface energy of 

LLDPE increased from 29–30 mN / m to 38–43 mN / m. 

The surface tension (energy) of the studied polymers (integral value, dispersion and 

polar components) was evaluated when determining the wetting angle with the test low 

molecular weight liquids with different surface tensions. 

Determination of the wetting angle was carried out on a special laboratory setup, taking 

into account (leveling) the effect of temperature and gravitational factors on the value of the 

analyzed parameter. The number of parallel experiments per an experimental point (wetting 

angle) is 15–17.  

The coefficient of the analyzed parameter did not exceed 3–5% in these studies. The 

surface energy of the epoxy materials of the compositions investigated in this work was 43–

45 mN / m. 

The thermodynamic work of adhesion, wetting energy, spreading coefficient according 

to Garkins of low-molecular-weight test fluids and oligomeric epoxy materials on the surface 

of the original and corona-treated linear high-density polyethylene were determined. 

The work of adhesion and other thermodynamic wetting parameters for epoxy materials 

at the stage of structuring a reactive oligomer in an equilibrium state with different surface 

energy of the substrate (initial and corona-treated at different modes of high-pressure 

polyethylene) were also analyzed. 

Within the framework of the thermodynamic approach, the probability of delamination 

in the composite system "LLDPE - epoxy polymer coating" was evaluated during the operation 

in various physically and chemically aggressive environments for the studied composites 

"polymer substrate - decorative polymer coating". 

A thorough analysis of the experimental and theoretical calculations of the adhesive and 

performance properties of the decorated cases of polyethylene tubes was carried out. LLDPE 

surface decoration was carried out by the method of flexography. A correlation relationship 

was found out between the value of the surface energy of LLDPE, the strength of the adhesive 

contact of the material to be decorated (based on epoxy polymer) and the operational durability 

(operability) of polyethylene tuba with a polymer coating. 

The influence of the polar component of the surface energy of LLDPE on the strength 

of the adhesive contact in the system "LLDPE - decorative polymer coating" is shown. 
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На сьогодні актуальною проблемою в медичній практиці є розробка біосумісних 

полімерних матеріалів для дренажів в абдомінальній хірургії. Дренажі повинні мати 

антимікробні властивості, щоб мати здатність цілеспрямовано боротися з інфекцією ран, 

що зменшить кількість післяопераційних ускладнень, забезпечить підвищення 

ефективності та якості проведених дренажів. 

Завдяки біосумісності, підвищеній гідрофільності та здатності пролонговано 

вивільняти лікарські речовини з полімерної матриці такими полімерними матеріалами 

медичного призначення є поліуретансечовини (ПУС) з фрагментами кополімеру 

N-вінілпіролідону з вінілацетатом та вініловим спиртом.  

З цією метою на основі гідрофільних ПУС, синтезованих з діізоціанатного 

форполімеру, 1,6-гексаметилендіаміну, кополімеру N-вінілпіролідону з вінілацетатом та 

вініловим спиртом нами розроблено гідрофільні плівкові матеріали, наповнені 

лікарським препаратом декаметоксином (рис. 1), який проявляє антимікробні 

властивості.  
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Рис. 1. Структурна формула декаметоксину 

 

Метою даного етапу є вивчення бактерицидної активності гідрофільних 

плівкових матеріалів з декаметоксином, яке проводили мікробіологічними 

дослідженнями відносно найбільш поширених грам-позитивних та грам-негативних 

бактерій, що контамiнують раневу поверхню, викликаючи її iнфекцiйне ураження. 

Бактеріальну активність визначали в умовах in vitro методом дискiв, розміщених у 

живильному середовищі (мікробне навантаження 5·107 колонiєутворювальних одиниць 

у 1 мл). Розрахунки проводили після інкубації посівів у термостаті за температури 

+36,6ºС від 1 до 48 год. 

За результатами мікробіологічних досліджень плівкових матеріалів з 

декаметоксином спостерігали відсутність росту тест-культури бактерій Escherichia coli з 

утворенням стерильної зони шириною 1 мм від краю полімерного зразка та відсутність 

росту тест-культури бактерій Staphylococcus aureus з формуванням стерильної зони 

шириною 4 мм від краю полімерного зразка. Тоді як навколо контрольних зразків 

плівкових матеріалів, які не містили у своєму складі декаметоксину, спостерігався ріст 

вищезазначених тест культур. 

Отже, зразки плівкових матеріалів з декаметоксином проявляють бактерицидну 

активність відносно тест-культур Escherichia coli та Staphylococcus aureus проявом якої є 

відсутність росту мiкроорганiзмiв та формування навколо них стерильної зони. 

Враховуючи вищезазначене, досліджувані плівкові матеріали з декаметоксином 

на онові гідрофільних ПУС є перспективними біоматеріали та можуть бути використані 

для виготовлення дренажів в абдомінальній хірургії. 
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Мета роботи – дослідження поруватої структури вуглецевих матеріалів (ВМ), що 

утворюються з викопного вугілля в умовах лужної активації. 

Вихідні зразки – буре вугілля (БВ), кам'яне вугілля марок Д, Г, К, ОС, Т та 

антрацит (А) охоплюють весь ряд метаморфізму; вміст карбону Сdaf=70.4-95.2 % 

(таблиця). Умови активації: співвідношення КОН/вугілля – 1.0 г/г, термопрограмоване 

(4 град/хв) нагрівання до 800 °С в аргоні, ізотермічна витримка 1 год, охолодження, 

відмивання ВМ від лугу, сушка (120 °С, 2-4 год). На підставі низькотемпературних (77К) 

ізотерм адсорбції-десорбції азоту (Micromeritics ASAP 2020, метод розрахунку – 

2D NLDFT) визначено загальний об’єм (Vt) і питому поверхню (S) пор, об’єми і поверхні 

макро- (Vmа, Sma), мезо- (Vmе, Sme), мікро- (Vmi, Smi) і субнанопор – пор з діаметром ≤1 нм 

(V1nm, S1nm), а також розподіли Vt і S за розмірами пор. 

 

Таблиця. Характеристики поруватої структури УМ з викопного вугілля 

Параметр 
Викопне вугілля 

БВ Д Г2 К1 ОС1 Т А5 

Cdaf, % 70.4 80.0 83.5 86.4 89.4 91.2 95.2 

S, м2/г 1142 1547 1345 1354 1196 1083 322 

S1nm, м2/г 1050 1401 1255 1238 1095 1013 77 

Smi, м
2/г 1120 1535 1323 1343 1188 1076 305 

Smе + Smа, м
2/г 22 22 22 11 8 7 17 

Vt, см3/г 0.487 0.593 0.520 0.519 0.484 0.393 0.229 

V1nm, см3/г 0.321 0.421 0.381 0.389 0.357 0.312 0.036 

Vmi, см3/г 0.367 0.510 0.430 0.457 0.416 0.355 0.170 

Vmе + Vmа, см3/г 0.120 0.083 0.090 0.062 0.068 0.038 0.059 

 

З ростом ступеня метаморфізму вихід ВМ зростає з 29.5 % до 82.8 % і описується 

лінійною залежністю YУМ = 2.116·Cdaf – 120.54 (r2 = 0.984). При термолізі вугілля без 

КОН виходи карбонізатів є вищими, лінійно збільшуються від 44.2 % (БВ) до 93.2 % (А5) 

і описуються залежністю Y = 1.978·Cdaf – 95.76 (r2=0.997). Зниження виходу, викликане 

КОН, мало залежить від СМ: різниця виходів ΔY = Y – YУМ варіюється у вузькому 

інтервалі і становить ΔY = 13.1±2.7 %. 

Матеріали з найбільш розвиненою поруватою структурою утворює вугілля з 

Cdaf=80.0-86.4 %. Ступінь метаморфізму впливає на параметри поруватості УМ: зі 

зростанням Cdaf вихідного вугілля частка мікропор Vmi/Vt збільшується з 0.754 (БВ) до 

0.903 (Т), частка субнанопор V1nm/Vt – з 0.659 до 0.794. У тому ж ряду ВМ частка питомої 

поверхні мікропор Smi/S варіюється в інтервалі 0.984-0.994, частка субнанопор S1nm/S 

змінюється в інтервалі 0.906-0.935. Таким чином, ВМ з бурого і кам'яного вугілля є 

мікропоруватими матеріалами з домінуванням субнанопоруватості. Антрацитовий УМ 

істотно відрізняється від інших зразків і характеризується відносно невисокою питомою 

поверхнею (322 м2/г) і погано розвиненою субнанопоруватою структурою 

(V1nm/Vt=0.157, S1nm/S=0.239) внаслідок пріоритетного формування мезо- і макропор 

(Vme+ma/Vt=0.258). Сукупність отриманих даних характеризує здатність до активації 

викопного вугілля як здатність утворювати нанопоруваті вуглецеві матеріали. 
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СТВОРЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ ІОННИХ РІДИН ІОНЕНОВОГО ТИПУ 

Свердліковська О. С., Бурмістр М. В., Черваков О. В. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро, Україна 

o.sverdlikovska@gmail.com 

 

Синтез полімерних іонних рідин іоненового типу на основі полімерних 

четвертинних амонієвих солей (ПІР) здійснено реакцією поліконденсації 

еквімолекулярних кількостей третинних діамінів на основі морфоліну (ТДА) з 

алкілароматичними й аліфатичними дигалогенідами (ДГ). Взаємодію ТДА з ДГ 

проводили у органічних розчинниках та їх сумішах з водою. Використання суміші 

розчинників обумовлено фізичними властивостями компонентів. Вихідні мономери 

добре розчинні в органічних розчинниках і погано розчиняються у воді, а утворені 

олігомери та полімер добре розчинні у воді. З метою синтезу ПІР з високою в’язкістю 

було встановлено оптимальний склад розчинника. При цьому діелектрична проникність 

розчинників синтезу ПІР змінюється від ε=21 (ацетон) до ε=81 (вода). Так, в суміші 

ацетон–органічний розчинник вихід продукту поліконденсації низький, а вязкість 

мінімальна. Додавання води до суміші розчинників у різному співвідношенні 

компонентів ацетон–вода приводить до отримання полімерів з високою в’язкістю та 

меншим виходом. На підставі цих даних ПІР з більшою вязкістю та виходом отримували 

при оптимальному співвідношенні ацетон–вода у розчиннику змінного складу 50:50. Для 

отримання полімерного продукту з високою в’язкістю та виходом реакцію проводили в 

суміші органічний розчинник–вода змінного складу: вихідні мономери розчиняли в 

ацетоні, а під час синтезу в реакційну суміш початково додавали воду для розчинення 

продуктів зростання ланцюга полімеру. 

Вязкість ПІР залежить не лише від природи та складу розчинника, а і від 

реакційної здатності олігомерів і вихідних мономерів, насамперед від основності амінної 

складової. Константи швидкості реакції корелюють із основністю цих ТДА: із 

зростанням основності ТДА збільшується їх реакційна здатність. Незначна зміна 

константи швидкості реакції в залежності від будови і основності вихідних мономерів, 

ймовірно, повязана з тим, що просторовий фактор великого замісника у ТДА домінує у 

даній реакції. Аналогічна закономірність спостерігається і для вязкості полімеру: із 

збільшенням швидкості реакції утворення полімеру вязкість останього зростає. 

Пошук оптимальних умов синтезу (концентрація вихідних мономерів, склад 

розчинника, температура та час реакції) ПІР проводили до ступеня конверсії реакції не 

менше Р=0,99. Під час експерименту визначення кінетики реакції отримання ПІР було 

обрано час синтезу – 8 годин. Кінетична залежність має лінійний характер кривих у 

діапазоні 4-6 годин при досягненні 50-70 % ступенів перетворення. 

Таким чином, у роботі розроблено спосіб синтезу ПІР за реакцією взаємодії 

отриманних ТДА і ДГ у розчиннику змінного складу ацетон–вода, що дозволяє 

проводити реакцію у гомогенному середовищі. Синтез проводили за температури 50-

60 °С протягом 14-16 годин. Концентрація вихідних мономерів для отримання ПІР 

аліфатичної будови складає 0,3 моль/л, а для ПІР алкілароматичної будови – 0,4 моль/л.  

Нові полімерні іонні рідини іоненового типу на основі морфоліну мають суттєво 

вищий рівень (на чотири-п׳ять порядків) іонної провідності (~10–1÷10–6 См·см–1) при 

збереженні властивостей до температури –28 °С ÷ –135 °С порівняно з відомими 

світовими аналогами на основі полімерних іонних рідин, отриманих радикальною 

полімеризацією метакрилатних мономерів похідних пірролідінію, імідазолію. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОДЕЛЬНОГО БІОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 
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ЯКІ МІСТЯТЬ У СТРУКТУРІ ФРАГМЕНТИ КОПОЛІМЕРУ 

ПОЛІВІНІЛБУТИРАЛЮ, ВІНІЛАЦЕТАТУ З ВІНІЛОВИМ СПИРТОМ 

Сташенко К. В., Руденчик Т. В., Рожнова Р. А. 

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ 

katuwka2014@gmail.com 

 

Для полімерів медичного призначення важливою характеристикою є їх здатність 

до біодеградації в умовах, які імітують середовище організму людини. Результати 

досліджень in vitro дадуть змогу спрогнозувати поведінку композиційних матеріалів при 

їх подальшому застосуванні в медичній практиці. Тому метою роботи є дослідження 

структури та фізико-механічних властивостей отриманих полімерних матеріалів після 

інкубації в модельному біологічному середовищі протягом 1, 3 та 6 місяців. 
Були проведені дослідження біодеградації полімерних систем на основі ПУС, 

синтезованих з діізоціанатного форполімеру (ДФП), 1,6-гексаметилендіаміну (ГМДА) та 

кополімеру полівінілбутиралю з вінілацетатом та вініловим спиртом (ПВБ) за 

співвідношення ДА до ПВБ як 30:70, і наповненого лізоцимом в кількості 1 мас. %. За 

результатами досліджень фізико-механічних властивостей після БС 199 для ПУС, що 

містять у своєму складі лізоцим спостерігається підвищення значення міцності при 

розриві через 1 місяць. Після 3 місяців інкубації спостерігається деяке зниження 

механічних показників отриманих полімерних матеріалів порівняно з 1 місяцем інкубації 

з наступним їх зменшенням після 6 місяців інкубації.  

Таким чином, зменшення міцності при розриві за результатами фізико-

механічних досліджень свідчить про те, що під впливом БС 199 відбувається процеси 

біодеградації ПУС як наповнених лізоцимом, так і ненаповнених. 

За даними ІЧ-спектроскопії (рис.1, а) під дією модельного біологічного 

середовища відбувається зниження інтенсивності смуги поглинання νNH-зв’яз 3313 см-1 і 

νNH-вільн з максимумом 3530 см-1 та збільшення інтенсивності смуги поглинання νС=О 

1726 см-1. 

  
Рис. 1. ІЧ-спектри ДФП+ГМДА+ПВБ (30:70) (а) та ДФП+ГМДА+ПВБ(30:70)+лізоцим 

(б): 1 – контроль; 2 – 1 місяць; 3 – 3 місяці; 4 – 6 місяців 

 

На спектрах з лізоцимом спостерігається зменшення інтенсивності смуги 

поглинання νNH-вільн 3530 см-1 (рис. 1, б). 
Зміни на ІЧ-спектрах можуть бути пояснені перебігом біодеградації полімерної 

основи у біологічному середовищі 199 за естерними групами уретанового фрагменту, що 

супроводжується структуруванням полімерної матриці за рахунок перерозподілу 

системи водневих зав’язків та вивільнення лікарської речовини лізоциму. 

Таким чином, проведені дослідження свідчать, що полімерні матеріали здатні до 

біодеградації в біологічному модельному середовищі.  
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ВПЛИВ pН СЕРЕДОВИЩА НА ПЕРЕБІГ ЕМУЛЬСІЙНОЇ ОЛІГОМЕРИЗАЦІЇ 

ФРАКЦІЇ С9 ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ ПІРОЛІЗУ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА 

Субтельний Р. О., Оробчук О. М., Дзіняк Б. О. 

Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Україна 

roman.o.subtelnyi@lpnu.ua 

 

При виробництві етилену піролізом нафтової сировини (бензин/дизельне паливо) 

утворюється 30-35 %мас рідких побічних продуктів піролізу (РПП), у тому числі фракція 

С9 – (423...473 К). Фракція С9 містить значну кількість (до 60 %мас.) 

алкенілароматичних вуглеводнів, і використовується для одержання олігомерів, які 

застосовуються у лакофарбових антикорозійних композиціях.  

Метод низькотемпературної (303-333 К) емульсійної олігомеризації вуглеводнів 

фракції С9 дозволяє спростити виділення цільового продукту та отримувати олігомери із 

невисоким показником кольору. Встановлено, що температура та концентрація 

ініціатора мають відносно незначний вплив на перебіг емульсійної олігомеризації. 

Основний вплив на процес має емульгування (співвідношення фаз, природа і 

концентрація емульгатора, інтенсивність премішування). рН середовище має значний 

вплив на перебіг реакції олігомеризації, впливаючи на швидкість розкладу ініціатора.  

Дослідження проводили за наступних умов: температура реакції – 323 К, 

тривалість реакції 3 – години, інтенсивність перемішування – Re = 10120, об`ємне 

співвідношення [фракція С9] : [вода] = [1:2] 

Рецептура реакційної суміші: 

− Дисперсійне середовище – вода 

− Дисперсна фаза - фракція С9 РПП дизельного палива (бромне число – 

68 г Br2/100г; густина – 936 кг/м3; вміст ненасичених сполук 47,4 %мас; у т.ч. 

стирен - 16,5 %; дициклопентадієн -13,6 %; вінілтолуени - 6,1 %; інден 6,9 %; 

алілбензен – 1,3 %; ɑ-метилстирен 2,0 %.). Вміст смолоутворювальних 

компонентів фракції (за умов реакції)становить - 33,8 %мас. 

− Водорозчинний ініціатор – персульфат калію - 1,0 % мас. (у перерахунку на 

фракцію С9) 

− Емульгатор першого роду – Е-30 - 0,7 % мас. (у перерахунку на дисперсійне 

середовище), 

Таблиця 1. Залежність виходу та характеристик олігомеру від рН реакційної суміші 

Характеристика 
рН 

0,5 1,0 2,0 2,8 5,7 6,5 

Вихід, %мас. (у перерахунку на фракцію С9) 19,7 19,9 18,7 17,8 11,4 7,7 

Бромне число (БЧ), г Br2/100 г 23,1 23,0 24,7 30,3 34,8 35,9 

Молекулярна маса (кріоскопія) 690 690 680 685 690 680 

Температура розм'якшення, К 358 358 356 351 344 349 

Колір за ЙМШ, мг І2/100 мл 80 60-80 30-40 30 40 40 

За відсутності рН регуляторів (pH = 2,8) вихід продукту становить 17,8 %. 

Зміщення рН до слабо кислого/нейтрального спричиняє зменшення виходу олігомеру за 

даних умов. У кислому середовищі (рН=1,0) досягається найвищий вихід олігомеру – 

19,9 %мас. Подальше зменшення значення рН не впливає на перебіг емульсійної 

олігомеризації. 

Зміна показника не насиченості (бромного числа) корелює із виходом олігомерів. 

У досліджуваному діапазоні рН середовища не впливає на середню молекулярну масу та 

температуру розм'якшення олігомерів. Показник кольору олігомерів (за йодометричною 

шкалою) зростає у кислому середовищі.  
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ТЕОРЕТИЧНА ОЦІНКА ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ БАРВНИКА 
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«Жовтий захід сонця» (Рис. 1, зліва) - харчовий азобарвник з жовтогарячим 

відтінком. Він зареєстрований як харчова добавка Е110 і активно застосовується при 

створенні пресервів із фруктів, кондитерських виробів, морозива. Даний барвник є 

cульфопохідним небезпечного промислового барвника Судан І (Рис. 1, справа), домішки 

якого присутні у промислових зразках «жовтого заходу сонця». Обидва барвники (а 

особливо залишковий Судан І) у надлишкових кількостях є достатньо небезпечними 

канцерогенами. Таким чином, розробка ефективного методу визначення концентрації 

обох барвників є дійсно актуальним завданням, а використання електроаналітичних 

методів є дійсно цікавим методом його вирішення.  
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Рис. 1. Азобарвники «жовтий захід сонця» та Судан І  

 

У даній роботі теоретично описано можливість електрохімічного визначення 

«жовтого заходу сонця» на катоді у кислому середовищі. При цьому в якості 

модифікатора електроду можна використати наночастинки ванадій (ІІІ) оксигідроксиду, 

стабілізованого похідними тіазолідону. При цьому останні відіграють роль медіатора 

електроаналітичного процесу, а перший – активної речовини.  

Аналіз моделі (1), що описує поведінку системи:  
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                                 (1) 

 

Показує що композит тіазолідонів з ванадій (ІІІ) оксигідроксидом ефективний як 

модифікатор електроду для визначення барвників «жовтий захід сонця» та «судан І», 

оскільки стаціонарний стан стійкий (і, відповідно, залежність між електрохімічним 

параметром та концентрацією обох барвників лінійна) в широкій області параметрів. 

Щодо осциляторної поведінки, то вона в даній системі реалізується виключно через 

вплив електрохімічної стадії на ємність ПЕШ.   
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Унікальні за своїми властивостями гідрогелі знаходять широке застосування в 

різноманітних галузях від аграрної до медичної, однак межу їх використання провести 

складно. На сучасному етапі розвитку науки про гідрогелі цікавим завданням є створення 

гідрогелів придатних для використання як матеріалів для сенсорів. Такі матеріали під 

дією зовнішніх факторів (температура, рН, наявність глюкози тощо) змінюють свої 

характеристики, що у випадку сенсорів повинно проявлятись у зміні зовнішніх 

макрохарактеристик матеріалу (електропровідності, діелектричній проникності, 

світлорозсіювання). Гідрогелі відповідають цим вимогам. Переважно, при зміні впливу 

зовнішнього чинника відбувається, або колапс гідрогелю, або збільшується чи 

зменшується така важлива його характеристика як максимальна ступінь набрякання 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема набрякання гетерогідрогелевого матеріалу 

 

Метою досліджень було створення гетерогідрогелевого матеріалу який завдяки 

своїй структурі може використовуватись як матеріал сенсору для визначення та 

реєстрації рівня глюкози в крові людини при лікуванні цукрового діабету. Не зважаючи 

на велику кількість досліджень у цій області цей науковий напрямок є актуальним.  

Для отримання гетерогідрогелевого матеріалу синтез проводили при взаємодії 

поліакриламіду та полі-N-(гідроксиметил)акриламіду, модифікованого 

3 амінобензенбороновою кислотою з додаванням дисперсної фази (полістирольних 

частинок). Визначені оптимальні умови синтезу та встановлено, що використання 

гідрофільних форполімерів з різною молекулярною масою при конструюванні 

тривимірного каркасу гетерогідрогелевого матеріалу та зміна концентрації і розміру 

частинок дисперсної фази дозволяє цілеспрямовано регулювати його фізичні та фізико-

механічні властивості. Встановлено, що в залежності від зміни ступеня набрякання 

гетерогідрогелевого матеріалу створюється відповідний оптичний ефект, що 

спричинений Релеєвським розсіюванням променю білого світла при його проходженні 

через модифікований фрагментами боронової кислоти поліакриламідний гідрогель в 

об’ємі якого, в ході формування, були дисперговані наночастинки дисперсної фази 

заданого розміру. 

Отже, якщо, на етапі формування полімерного каркасу поліакриламідного 

гідрогелю, в реакційному середовищі диспергувати наночастинки дисперсної фази, 

відбувається вбудовування їх в комірки полімерного каркасу гідрогелю Оптичний ефект, 

що спричинений Релеєвським розсіюванням, який буде створюватись наслідок зміни 

ступеня набрякання гетерогідрогелевого матеріалу дозволяє використовувати 

отриманий матеріал як основу для сенсорів.  
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Модифіковані фенольні смоли (МФС) мають широке і різноманітне 

розповсюдження в техніці й технологіях. Обсяги їх використання постійно 

збільшуються. Галузі застосування матеріалів на основі МФС включають машино-, авіа- 

і ракетобудування, енергетику, приладобудування тощо. Важливою галуззю 

використання фенольних смол є лакофарбова промисловість. Зокрема, МФС 

використовують у якості зв’язувальних та плівкоутворювальних компонентів захисних 

покрить з комплексом цінних технологічних та експлуатаційних властивостей. Останнім 

часом збільшується кількість публікацій в науковій періодичній літературі, присвячених 

створенню і дослідженням нових МФС, а також патентів на способи синтезу та матеріали 

з їх використанням, у тому числі лакофарбові матеріали (ЛФМ). Тому доцільність 

досліджень, спрямованих на розширення асортименту МФС, придатних для 

використання в рецептурах ЛФМ з поліпшеними властивостями, є цілком 

обґрунтованою. 

З метою пошуку нових МФС для фенольних та епокси-фенольних ЛФМ з 

поліпшеними властивостями синтезовані продукти конденсації мономалеїнатів 

двохатомних фенолів – резорцину та дифенілолпропану (ДФП) з формальдегідом. 

Відпрацьовані методики синтезу проміжних та кінцевих продуктів, визначений вплив 

деяких умов синтезів на властивості смол. Будова синтезованих продуктів підтверджена 

результатами ІЧ-спектрального аналізу: 

Таблиця. Характерні смуги поглинання в ІЧ-спектрах МФС, вихідних речовин та 

напівпродуктів  

Сполука Значення смуг поглинання, см-1 

Малеїновий 

ангідрид 

1854; 1782; 1636; 1585; 1242; 1059; 896; 839; 696 

Резорцин 3207; 3064; 3053; 3036; 1620; 1608; 1458; 1381; 1312; 1297; 1285; 

1225; 1168; 1152; 1085; 998; 963; 945; 930; 844; 773; 684 

Ррезорцин-

малеїнат (РМ) 

3172; 3057; 1704; 1604; 1566; 1488; 1458; 1430; 1378; 1262; 1219; 

1167; 1147; 961; 917; 861; 842; 772; 739; 679; 633; 608, 593; 543 

МФС на основі 

РМ 

3247; 3058; 2959; 2936; 2872; 1702; 1616; 1508; 1443; 1411; 1378; 

1212; 1162; 1083; 1020; 975; 842; 627; 591 

ДФП 3346; 3030; 2965;2870; 1883; 1611; 1594; 1509; 1446; 1383; 1362; 

1295; 1237; 1177; 1149; 1064; 1013; 827; 758; 552 

ДФП-малеїнат 

(ДМ) 

3181; 3057; 1703; 1605; 1488; 1459; 1429; 1376; 1295; 1219; 1166; 

1145; 960; 862; 842; 771; 739; 679; 633; 611; 543 

МФС на основі 

ДМ 

3256; 3049; 2964; 2936; 2868; 1704; 1609; 1501; 1423;1361; 1224; 

1176; 1147, 1115; 1040; 1013; 882; 819; 553 

Синтезовані смоли випробувані у складі модельних композицій для захисних 

покрить стальних поверхонь. Підбір компонентів плівкоутворювальних систем для 

композицій здійснювали через попереднє прогнозування їх термодинамічної 

спорідненості з МФС шляхом співставлення розрахованих параметрів розчинності 

Гільдебранда.  

Показано, що синтезовані МФС можуть використовуватися як компоненти 

композицій для захисних покрить в комбінації з висихаючими оліями, шо містять в 

кислотних залишках спряжені ненасичені групи, а також з епоксидованими оліями.  
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Серед ефективних захисних покрить (ЗП) широке розповсюдження мають 

системи на основі модифікованих фенольних смол (МФ) і рослинних олій та продуктів 

їх переробки. Зокрема це композиції, що отримують суміщенням ФС, епоксидіанових 

смол та рослинних олій, переважно тунгової олії (ТО), наприклад засіб софеїзації R-101. 

Тому дослідження, спрямовані на синтез нових МФ та розробку плівкоутворювальних 

систем для ЗП на їх основі є актуальними. В рамках таких досліджень отримані МФ, 

синтез яких здійснювали наступними шляхами: 

- конденсація мономалеїнатів двохатомних фенолів (резорцину, Бісфенолу-А) з 

формальдегідом; 

- хімічна модифікація бутилфенолформальдегідної смоли за рахунок реакцій з 

фенольним гідроксилом.  

Для з’ясування придатності синтезованих МФ у якості компонентів 

плівкоутворювальних систем, вони були випробувані у складі модельних композицій, 

що ТО або епоксидовану соєву олію (ЕСО). Склад композицій визначали за результатами 

прогнозування сумісності МФ з іншими інгредієнтами захисних композицій 

порівнянням параметрів розчинності Гільдебранда, розрахованих за Аскадським: 
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де δ – параметр розчинності Гільдебранда, Дж0,5∙м–1,5; ΔЕі* – внесок і-го атому або типу 

міжмолекулярної взаємодії у значення енергії когезії речовини, Дж/моль; NA – число 

Авогадро, моль–1; ΔVi – інкремент Ван-дер-Ваальсового об’єму і-го атому речовини, Ǻ3. 

Сумісність між МФ та ТО, ЕСО, або розчинником вважали ймовірною за умови 

|δ1 – δ2| ≤ (3,07÷4,09) МДж0,5∙м–1,5, де δ1 і δ2 – параметри розчинності відповідно 

розчинника (або ТО, ЕСО) та МФ. Шляхом розрахунків визначені співвідношення 

індивідуальних розчинників в їх сумішах, найбільш придатних для отримання 

стабільних гомофазних лакових систем на основі синтезованих МФ: 
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де δij – параметр розчинності суміші розчинників; xi i xj, Vi i Vj, δi i δj – відповідно мольні 

долі, мольні об’єми (см3/моль) та параметри розчинності (Дж0,5∙м–1,5) i-го та j-го 

розчинників. 

Експериментальна перевірка показала, що наведені припущення щодо сумісності 

МФ з оліями та органічними розчинниками є загалом правомірними. З урахуванням 

виконаних розрахунків, на основі синтезованих МФ, ТО, ЕСО та сумішей органічних 

розчинників складені рецептури стабільних однорідних композицій, які утворювали на 

стальній поверхні захисні покриття з прийнятними властивостями. 
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Особлива увага в застосуванні наночастинок приділяється наночастинкам срібла 

(Ag-NPs) завдяки їх легкому синтезу, низькій токсичності та відносно низькій 

собівартості виробництва. Вони характеризуються хорошою провідністю, хімічною 

стійкістю, антибактеріальними, електричними та оптичними властивостями. Ag-NPs 

були синтезовані на трьох різних типах температурно-чутливих прищеплених 

полімерних щіток полі(4-вінілпіридин) (P4VP), полі(оліго(етиленгліколь)етиловий ефір 

метакрилат246 (POEGMA246) та полі(4-вінілпіридин-ко-оліго(етиленгліколь)етиловий 

ефір метакрилату246 (P(4VP-co-OEGMA246)) та повністю охарактеризовані. Синтез 

включав чотири стадії і підтверджувався з використанням методів часопролітної 

вторинної іонної мас-спектрометрії. Кількість Ag-NPs залежить від типу покриття і 

змінюється від відносно низького рівня для P4VP до значно більшого значення для 

POEGMA246. Форма і розмір Ag-NPs, досліджені з використанням скануючої 

електронної мікроскопії, відрізнялися для різних полімерних щіток. На поверхні 

покриттів на основі P4VP спостерігалися сферичні або сфероподібної форми Ag-NPs 

діаметром 20-60 нм, тоді як для щіток на основі POEGMA246 були характерні Ag-NPs у 

формі наностержнів з бімодальним розподілом розмірів (20×60 нм та 7×20 нм). У свою 

чергу, дуже малі Ag-NPs у вигляді слабо розгалужених дендритних наноструктур із 

середньою шириною гілок в діапазоні декількох нм спостерігалися в покриттях на основі 

P(4VP-co-OEGMA246). 

Оптичні властивості температурно-чутливих прищеплених полімерних щіток з 

синтезованим на поверхнях Ag-NPs досліджували методом спектроскопії в 

ультрафіолетовій та видимій областях спектру. Аналіз отриманих спектрів показав 

сильну залежність поглинання від температури, особливо для покриттів, що містять 

P4VP, де спостерігалася лінійна температурна залежність. У свою чергу, адсорбція для 

покриттів на основі POEGMA246 була переважно виражена при 10 ºC і залишалася 

значно нижчою для інших температур. На відміну від попередніх випадків, для щіток на 

основі Р(4VP-co-OEGMA246) залежність адсорбції від температури є складною і можуть 

спостерігатися два максимуми адсорбції при 10 °С і 30 °С. 

У роботі було показано вплив хімічної природи температурно-чутливих 

прищеплених полімерних щіток на форму, кількість та властивості Ag-NPs. 

 

Література 

1. Stetsyshyn, Y.; Awsiuk, K.; Kusnezh, V.; Raczkowska, J.; Jany, B.; Kostruba, A.; 

Harhay, K.; Ohar, H.; Lishchynskyi, O.; Shymborska, Y.; Kryvenchuk, Y.; Krok, F.; 

Budkowski, A. Shape-Controlled synthesis of silver nanoparticles in temperature-responsive 

grafted polymer brushes for optical applications. Applied Surface Science, 2019, 463, 1124-

1133. 

2. Stetsyshyn, Y.; Raczkowska, J.; Lishchynskyi, O.; Bernasik, A.; Kostruba, A.; 

Harhay, K.; Ohar, H.; Marzec, M.; Budkowski, A. Temperature-controlled three-stage 

switching of wetting, morphology, and protein adsorption. ACS Appl. Mater. Interfaces., 2017, 

9, 12035−12045. 

  



Chemistry of Polymers and Composites  Хімія полімерів і композитів 

216 

БАГАТОФУНКЦІЙНІ КОПОЛІЕСТЕРИ ДЛЯ ДОСТАВКИ ЛІКІВ  

Яковів М. В., Фігурка Н. В., Василишин Т. М., Майкович О. В., Носова Н. Г., 

Самарик В. Я., Варваренко С. М. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

ferensmariia@gmail.com 

 

Останнім часом відбувається інтенсивний розвиток технологій пов’язаних з 

нанооб’єктами, насамперед у галузі фармації і медицини. На особливу увагу 

заслуговують полімерні системи наночастинок за рахунок їх унікальних хімічних та 

фізико-хімічних властивостей. 

Полімерні наночастинки, як носії ліків продемонстрували значне покращення 

терапевтичної ефективності і досліджуються як компоненти систем транспорту та 

вивільнення ліків. На відміну від інших типів наночастинок, вони в залежності від 

природи і властивостей полімеру можуть проектуватися із здатністю орієнтування на 

певні органи, тканини чи клітини і в кінцевому рахунку біологічно розкладатися з 

мінімальною системною токсичністю.  

Нами було отримано та охарактеризовано ряд полімерних продуктів, які 

відрізняються замісником R- в N-заміщеній глутаміновій кислоті, вмістом флуоресцеїну, 

а також молекулярною масою поліоксиетилендіолу. Використання ліпофільних 

(N-стеароїл та N-лауроїл глутамінової кислот) та гідрофільних поіоксиетиленгліколів, 

які поєднані в одній макромолекулі забезпечує її амфіфільні властивості, що 

проявляється у здатності понижати поверхневий натяг на межі розділу вода-повітря до 

35÷45мН/м та утворювати у воді самостабілізовані дисперсні середовища з величиною 

критичної концентрації міцелоутворення (ККМ) в межах 0,04÷0,007 % та 

гідродинамічним радіусом частинок 40-400 нм (за даними DLS). Внутрішньовенне 

введення дисперсій передбачає, що полімерні наночастинки вступають в контакт з 

біологічними рідинами, які містять значну кількість білків, основним з яких є альбумін 

(у крові 3,3÷4 % альбуміну). У зв'язку з цим було проаналізовано зміни властивостей 

наночастинок після взаємодії з альбуміном та показано, що альбумін в залежності від 

будови амфіфільного кополіестеру виступає або додатковим стабілізатором дисперсної 

фази наночастинок або призводить до часткових процесів агрегування, але разом з тим 

альбумінова шуба незначно впливає на характеристики біорозподілу та гідролітичні 

властивостивості отриманих кополіестерів. Склад та будову макромолекул кополіестерів 

(рис. 1) підтверджено ЯМР 1Н, 13С, ІЧ та УФ спектроскопією, ексклюзійною 

хроматографією. 

 
Рис. 1. Структура одержаних за реакцією Стегліха флуоресцеїнвмісних кополіестерів 

 

Також було досліджено здатність синтезованих кополіестів до розподілу між 

водною та ліпофільною фазами, параметри гідролітичної стійкості у воді та в колоїдних 

розчинах та здатність до солюбілізації водонерозчинних барвників, що дає підстави 

вважати їх перспективною основою для систем доставки ліків, які завдяки фрагментам 

флуоресцеїну здатні до їх візуалізації, що дає можливість розробляти нові діагностичні 

наноінструменти. 
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CONFERENCE PARTNERS 

 

 

 

Компания «УкрХимАнализ» специализируется на 

проведении химического анализа и независимых 

химических экспертиз 

Основные виды деятельности компании «УкрХимАнализ»: 

✓ Определение химического состава материалов 

✓ Разработка рецептур товаров 

✓ Исследование качества промышленного сырья 

✓ Экологическая экспертиза жилья и офисных помещений 

✓ Определение качества воздуха в помещениях 

✓ Анализ качества питьевой воды 

✓ Анализ почвы на плодородие и загрязнители 

✓ Исследование качества топлив, масел и др. ГСМ 

✓ Анализ сточных вод предприятий 

✓ Определение тяжелых металлов 

Среди наших клиентов известные украинские бренды: 

Метинвест, Vents, Sport Life, Iveco, Юрия-Фарм, 

Макрохим, телеканал СТБ, окна Паритет, Vaillant, 

Баухеми, Наша Ряба 

 

Приглашаем Вас к сотрудничеству! 
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Асоціація «Парфумерія та Косметика України» – це 

об'єднання підприємств парфумерно-косметичного ринку 

України задля обміну досвідом, вирішення професійних 

питань на всеукраїнському та міжнародному рівнях та 

розвитку галузі як єдиного цілого. АПКУ виступає 

представником вітчизняної косметично-парфумерної 

індустрії у відносинах із урядом та на міжнародній арені, 

приймає активну участь у створенні нормативно-технічної 

документації, є членом Технічних комітетів галузі, 

проводить події, спрямовані на розвиток галузі, надає 

компетентні консультації своїм учасникам. 
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В Донецькому національному університеті імені Василя 

Стуса активно розвивається студентське самоврядування, яке 

є доброю платформою для розвитку студента як особистості та 

набуття досвіду управління.  

Студентська рада – це можливість безпосередньо брати 

участь в управлінні університетом. Представники 

студентського самоврядування входять до багатьох органів 

закладу вищої освіти: Ректорату, Вченої ради, Конференції 

трудового колективу, Стипендіальної комісії тощо.  

Кожен студент, який має бажання та сили, може 

долучитися до прийняття важливих рішень, які впливають на 

функціонування й розвиток ДонНУ імені Василя Стуса. 

Донецький національний університет 

імені Василя Стуса,  

108 каб., вул. 600-річчя, 21,  

Вінниця, 21021, Україна 

stud-rada.council@donnu.edu.ua 
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ООО «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ» 

 

ООО «Химлаборреактив» специализируется на комплексном оснащении 

лабораторий. 

Компания предоставляет самый широкий ассортимент продукции для компаний 

любого профиля и величины: 

• аналитическое и лабораторное оборудование; 

• лабораторную мебель ТМ «Эксперт»; 

• реактивы и питательные среды MERCK KGaA; 

• химические реактивы; 

• лабораторную посуду. 

«Химлаборреактив» – официальный украинский партнер мировых лидеров в 

области разработки решений для лабораторий. Сотрудничество с производителями 

такого уровня позволяет компании предоставлять полный комплекс услуг в этой 

области: предпроектное обследование, внедрение, постановка методик и 

послегарантийное обслуживание. Кроме того, сертифицированные специалисты 

проводят обучение, информационную и техническую поддержку пользователей. 

Сегодня компания предлагает: 

• специализированные решения для отраслевых лабораторий; 

• самый широкий ассортимент продуктов для лабораторий – более 300 000 

наименований; 

• прямые договора с ведущими мировыми производителями;  

• профессиональную команду из 50 менеджеров по продажам и отдел 

квалифицированных специалистов и отраслевых экспертов для решения задач любого 

уровня сложности; 

• собственный оптимально сформированный склад часто запрашиваемого 

оборудования и расходных материалов площадью более 12 000 м2; 

• доставку по всей Украине собственным транспортом и курьерскими службами; 

• действующую на предприятии международную систему качества ISO 9001:2000 

в области комплексного обеспечения лабораторий и поставок химического сырья; 

• изготовление нестандартных лабораторных изделий из стекла в соответствии с 

чертежом заказчика; 

• гибкость и индивидуальный подход в решении задач клиента. 

«Химлаборреактив» заслужил доверие 10 116 крупных предприятий и организаций 

Украины. Компания открыта к диалогу и сделает все возможное, чтобы задачи 

лаборатории были решены качественно, профессионально и в максимально быстрые 

сроки. 
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УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК АЛМАЗНОГО ІНСТРУМЕНТУ з 1999 року 

 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

 «ІНСТРУМЕНТ-СЕРВІС» 

 

❖ Виготовляємо інструмент з природної та синтетичної 

сировини, полікристалів, кубічного нітриду бору для 

металообробної, каменеобробної, ювелірної та годинникової 

промисловостей, а також інструменти для медичних досліджень.  

❖ Приймаємо замовлення на виготовлення продукції згідно ГОСТ, 

ISO та індивідуальних технічних завдань. 

❖ Надаємо консультації по підбору інструменту згідно технічного 

процесу замовника. 

 

Наші партнери: 

 

- великі промислові заводи-виробники України, СНД, Західної 

Європи, США; 

- потужні торгові фірми-постачальники;  

- приватні виробничі майстерні та підприємства; 

- кінцеві споживачі; 

 
 

21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 12А 
тел./факс: (0432) 52-03-82, 53-08-33, 66-21-95 

E-mail: stasiukvv@gmail.com 
сайт: www.almaz-inst.com.ua  

mailto:stasiukvv@gmail.com
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ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРОРГСИНТЕЗ» 

 

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укроргсинтез» здійснює 

наступні види діяльності: 

 

• Виробництво лабораторних меблів; 

• Виробництво сушильних шаф і стерилізаторів; 

• Виробництво реакторів високого тиску; 

• Продаж хімічних реактивів та розчинників; 

• Продаж лабораторного обладнання; 

• Продаж лабораторного скла і тари; 

• Аналіз сполук (ЯМР-аналіз, визначення вологи методом Фішера); 

• Замовний синтез. 

 

ООО «НВП «Укроргсинтез» займається виробництвом і продажем 

лабораторних меблів, витяжних шаф, сушильних шаф, сушильних 

вакуумних шаф, реакторів високого тиску. Також реалізує хімічну 

продукцію: органічні реактиви, розчинники, розчинники для ВЕРХ, 

дейтеровані розчинники в кількості від грам до тонн. 

 

ООО «НВП «Укроргсинтез» пропонує більше 2000 найменувань 

органічних реактивів, а також багатотоннажні кількості розчинників зі 

складу в Києві або під замовлення. 

 

Компания є офіційним дистриб’ютором і виконує сервісне 

обслуговування наступних виробників лабораторного обладнання: IKA 

(Німеччина), ILMVAC (Німеччина), Berghof (Німеччина), Daihan (Південна 

Корея), Macherey Nagel (Німеччина). 
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Наукове видання 

IІ Міжнародна (ХIІ Українська) наукова конференція 

студентів, аспірантів і молодих учених  

ХІМІЧНІ 

ПРОБЛЕМИ 

СЬОГОДЕННЯ 

(ХПС-2019) 

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

(українською, російською та англійською мовами) 

Відповідальний редактор О. М. Шендрик 

Комп’ютерна верстка С. В. Жильцова 

Підписано до друку 12.03.2019.
Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Друк цифровий.
Друк. арк. 15,50. Умов. друк. арк. 14,42.

Наклад 200 прим. Зам. № 1819/1.

Віддруковано з оригіналів замовника.

Видавець та виготовлювач ТОВ «ТВОРИ».
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до

Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів
видавничої продукції серія ДK № 6188 від 18.05.2018 р.

21027, а/с 8825, м. Вінниця, вул. Келецька, 51а.
Тел.: (0432) 603-000, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852.

e-mail: tvoru@tvoru.com.ua
http://www.tvoru.com.ua


