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ЛИМФОТРОПНАЯ АКТИВНОСТЬ СМЕШАННОЛИГАНДНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ПЛАТИНЫ (II) С БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫМИ ЛИГАНДАМИ 
Азизова А.Н.*, Касумов Ш.Г., Гасанов Х.И. 
Азербайджанский медицинский университет 

*Институт химических проблем им. М.Ф.Нагиева НАНА 
iradam@rambler.ru 

 

Биологическая активность разнолигандных комплексов соответствует принципу 
действия смешанно-комбинированных лекарственных препаратов. Разнолигандные 
комплексы платины (II) с различными серу- и азотсодержащими лигандами мало известны. 
Возросший интерес к исследованиям разнолигандных комплексных соединений 
платиновых металлов обусловлен расширением сферы их использования в медицине. 
ринимая во внимание высокое сродство платины к атому серы и азота, в данной работе в 
качестве биологического активного лиганда использовали тетраметилэтилендиамин 
(tetmen) и тиодиуксусную кислоту (H2L), в составе которого имеются различные 
функциональные группы. Современный уровень развития новой области науки – 
бионеорганическая химия позволила впервые синтезировать смешаннолигандные 
комплексы платины (II) на основе тетраметилэтилендиамина и тиодиуксусной кислоты, 
обладающие новой биологической активностью.  

Определены условия синтеза комплексных соединений платины (II) с данными 
лигандами в различных соотношениях, рН-средах и при этом были получены комплексы: 

[Pt(tetmen)(H2L)2]Cl2 (I), [Pt(tetmen)(HL)]Cl (II) 
В ИК-спектре комплекса I наблюдаемые полосы поглощения при 347 и 369 см-1 

отнесены к  валентной связи (νPt-S), находящейся в цис-положении. Неионизированной 
карбоксильной группе  лиганда с антисимметричным валентным колебанием отнесена 
полоса поглощения при 1701 см-1. Более четко выраженные полосы поглощения при 410 и 
443 см–1 отнесены к валентным колебаниям цис-связи платина-азот в плоском фрагменте с 
локальной симметрией С2 и бидентатной координацией тетраметилэтилендиамина. 

При обработке комплекса 1 в щелочной среде происходит отщепление одной 
монодентатной координированной тиодиуксусной кислоты, вторая молекула лиганда 
депротонируется и координируется бидентатно по атомам серы и кислорода. В ИК-спектре 
комплекса II связь Pt–S характеризуется одной полосой поглощения при 351   см-1 (νPt–S), 
что свидетельствует о монодентатной координации одной молекулы тиодиуксусной 
кислоты, в цис-положении бидентатная координация tetmen сохраняется. 
Депротонированная карбоксильная группа лиганда в комплексе II характеризуется полосой 
поглощения антисимметричного валентного колебания при 1598 см–1  as

COO( −ν ). 
Термический анализ комплексов I и II показал, что способ координации тиодиуксусной 
кислоты влияет на термическую устойчивость комплексов, где лиганд координируется 
монодентатно, температура разложения составляет 208°С, а образование хелатного 
пятичленного металлоцикла увеличивает устойчивость комплекса до 263°С. Результаты 
ИК-спектроскопического исследования, элементного анализа и молярной 
электропроводности (μ) 1·103 М водных растворов комплексов I и II (210 и 104 Ом-1см2) 
согласуются с указанными координационными формулами.  

Синтезированные комплексы подвергались биологическому испытанию как in vivo, 
так и in vitro. Результаты испытаний выявили их малую токсичность, антисептические 
свойства и выраженную лимфотропную активность. Результаты биологического испытания 
выявили свертывающие свойства этих соединений, а также определено изменение скорости 
оттока лимфы из дренированного грудного потока путем внутривенного введения образца 
объема 3 мл, исходя из 0.03 мг/кг массы животного. Внутривенное введение комплексов I и 
II вызывает по истечению одного часа незначительную, а затем явно-выраженную 
гиперкоагуляцию. Заметное усиление оттока лимфы из дренированного грудного потока 
наблюдалось через 3 часа после введения образца. Таким образом, можно констатировать, 
что разработан новый класс металлсодержащих соединений, которые обладают 
биорегуляторными свойствами при управлении процессами свертывания крови и лимфы и 
могут быть использованы в качестве кровоостанавливающих средств. 
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ГАЛОГЕНУВАННЯ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
АКТИВНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ 
Вакалюк А.В., Безугла Т.М., Гріщенко Л.М., Задерко О.М., Діюк В.Є. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
ludmila.grischenko@yandex.ru 

 
Активоване вугілля (АВ) - сорбент з великою питомою поверхнею, розвиненою 

поруватою структурою та досить високою стійкістю в різних середовищах. 
Використання різних типів АВ як селективних сорбентів, носіїв каталізаторів та 
гетерогенних каталізаторів потребує хімічного модифікування їх поверхні 
функціональними групами певного складу.  

При створенні на основі АВ кислотно-основних каталізаторів з SO3H-групами в 
поверхневому шарі було встановлено, що ці системи є активними в реакції дегідратації 
ізопропанолу. Для функціоналізації поверхні активованого вугілля NORIT-RX3 SO3H-
групами проведено попереднє галогенування АВ за наступними методиками: 

1. Бромування рідким бромом: 5 г АВ обробляли 5 мл сухого рідкого брому 
протягом 1 год. Зразок вакуумували, обробляли розчином оксалату калію до 
припинення виділення газу, промивали водою до відсутності у промивних водах іонів 
брому і та висушували при 120оС. За даними хімічного аналізу концентрація брому 
складала 0,5 - 0,6 ммоль/г. 

2. Хлорування газоподібним CCl4: зразок АВ обробляли тетрахлоридом вуглецю в 
потоці аргону при 450°С протягом 1 год. Після цього зразок продували аргоном 1 год. 
та охолоджували в потоці до кімнатної температури. Концентрація хлору за даними 
хімічного аналізу складала 2 ммоль/г. 

Функціоналізацію поверхневого шару АВ SO3H-групами проводили заміщенням 
атомів галогену одержаних прекурсорів на сірковмісні групи за наступними 
методиками: 

1. Модифікування АВ меркаптоацетатом натрію з подальшим гідролізом та 
окисненням поверхневого S-похідного: 1 г галогенвмісного прекурсору заливали 
концентрованим розчином меркаптоацетату натрію (5 мл) і витримували протягом 
12 год. Для гідролізу отриманого S-похідного зразок кип’ятили з 25% HCl 2 год., 
відмивали від кислоти, обробляли 30% розчином H2O2 протягом 3 год., промивали 
водою та висушували при 120оС.  

2. Модифікування АВ сульфідом натрію з подальшим окисненням поверхневого 
S-похідного: 1 г галогенвмісного прекурсору сплавляли із гексагідратом сульфіду 
натрію протягом 12 год., потім промивали водою, 20% HCl та знову водою для 
видалення хлоридів. Для окиснення SH-груп зразок обробляли 30% розчином H2O2 
протягом 3 год., промивали водою та висушували при 120оС. 

Встановлено, що при функціоналізації поверхні NORIT-RX3 SO3H-групами 
заміщення атомів брому в галогенвмісних прекурсорах на сірковмісні групи 
відбувається практично повністю, в той час як в попередньо хлорованих зразках 
частина атомів хлору не заміщується. В досліджених зразках концентрація SO3H-груп 
складала до 0,5 ммоль/г. 

Методом ТГА встановлено, що отримані за запропонованими методиками зразки 
NORIT-RX3 з функціональними SO3H-групами в поверхневому шарі характеризуються 
досить високою термічною стійкістю. Вони можуть бути використані як гетерогенні 
кислотно-основні каталізатори. 
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ВИВЧЕННЯ УМОВ СУМІСНОГО ОСАДЖЕННЯ КОМПОНЕНТІВ 
ДЛЯ СИСТЕМ RVO4 (R-La, Y) 

Войтенко Т.А., Дегтярьова К.В., Неділько С.А. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

voitana@ukr.net 
 
Сполуки на основі ортованадатів рідкісноземельних елементів, завдяки своїм 

особливим оптичним, магнітним, електрофізичним властивостям, широко 
використовується в різних галузях науки і техніки. Відомо, що фізико-хімічні 
властивості сполук суттєво залежать від методу їх одержання. Тому метою даної 
роботи є вивчення умов співосадження сполук складу RVO4 (R-Y, La) і знаходження 
оптимальних умов їх синтезу. 

ІЧ-спектри поглинання записували на спектрофотометрі Spectrum BX FT-IR 
(Perkin Elemer) в області 1400-400 см-1, використовуючи пресування таблеток з KBr. 

Фазовий склад та параметри кристалічних граток визначали на приладах ДРОН-
3М (CuKα-випромінювання з Ni-фільтром) та Shimadzu LabX XRD-6000 (CuKα-
випромінювання, діапазон кутів 10<2Θ<90°, зразки у вигляді порошків). 

В результаті проведених досліджень було показано, що практично повне спів 
осадження компонентів системи La-V відбувається при їхньому співвідношенні 1:1 (pH 
≈ 10). У випадку системи Y-V повне осадження одночасно двох компонентів системи 
досягається також при їхньому співвівдношенні 1:1 (pH ≈ 8-9). 

На основі одержаних даних, методом співосадження були синтезовані сполуки 
LaVO4 и YVO4 , а також вивчені процеси їх фазоутворення. 

Зразки складу YVO4 та LaVO4 було синтезовано методом сумісного осадження 
компонентів. Осаджені речовини були розтерті та прожарені протягом 10 годин при 
температурі 680 °С з попереднім використанням ступінчастого нагріву. 

Проаналізувавши результати ІЧ-спектрів для систем Y- та La-ортованадатів, 
було відзначено формування аніону VO4

3 (ν(V-O) відповідає ≈ 800 см-1, δ(O-V-O) 
відповідає ≈ 500 см-1). 

Зразки LaVO4 мали моноклінну, а YVO4 –  тетрагональну будову. Показано, що 
для сполуки LaVO4 параметри елементарної комірки складали: a = 0,7045(1) нм, b = 
0,7281(2) нм, с = 0,6725(1) нм, β = 104,8450, V = 0,3335(4) нм3. У випадку YVO4, а = 
0,7111(1) нм, с = 0,6285(1) нм, V = 0,3178(3) нм3. 

Для сполук RVO4 (R-La, Y) також були зняті спектри люмінесценції. 
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СИНТЕЗ И ИК СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АДДУКТОВ 
ДИОКСОДИХЛОРИДОВ МОЛИБДЕНА И ВОЛЬФРАМА 

С ПРОИЗВОДНЫМИ АНТИПИРИНА 
Жарский Н.И., Осипенко О.С., Абраменко В.Л. 

Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля, Луганск 
abramenko@lds.net.ua 

 
Антипирин (2,3-диметил-1-фенил-5-пиразолон) (I) (R = H) и его производные 

привлекают внимание исследователей в связи с широким спектром их биологических и 
фармацевтических свойств. В теоретическом плане производные антипирина, и в 
частности, 4-аминоантипирин (II) (R = NH2), представляют интерес как амбидентатные 
лигандные системы, позволяющие синтезировать на их основе комплексы с различным 
способом координации лигандов. 
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Синтез аддуктов диксодихлорида молибдена с I осуществляли при комнатной 

температуре в среде абсолютированных органических растворителей – этилацетате, 
диэтиловом эфире, тетрагидрофуране или ацетонитриле. Аналогичные аддукты 
диксодихлорида вольфрама, ввиду его плохой растворимости в большинстве обычных 
органических растворителей, были получены методом лигандного обмена между  
WO2Cl2·2Solv  (Solv  =  ДМФА, CH3CN) и I длительным выдерживанием реагирующих 
компонентов при  90о  в запаянных ампулах в среде ацетонитрила. Независимо от 
соотношения реагирующих компонентов образуются аддукты состава  МО2Сl2·2 I, (М = 
Мо, W) , представляющие собой тугоплавкие порошки лимонного цвета, растворимые в 
ДМФА, ДМСО, метаноле. В ИК спектрах комплексов наблюдается низкочастотное 
смещение полосы поглощения карбонильной группы лиганда (1668 см-1) на 60 см-1, что  
свидетельствует о её участии в донорно-акцепторном взаимодействии.  

Установлено, что 4-аминоантипирин реагирует в этилацетате или ацетонитриле с 
МО2Сl2 с образованием аддуктов состава 1:1 или 1:2. В спектре свободного II 
отмечаются полосы поглощения 1688 (ν С=О), 1653 см-1 (δ NН2), а также полосы 
валентных колебаний аминогруппы  3440 и 3336 см-1. В спектрах аддуктов состава 1:1 
наблюдается низкочастотное смещение полос поглощения С=О- и NН2-групп, что 
указывает на бидентатный характер координации лиганда. В отличие от этого в спектрах 
комплексов МО2Сl2·2II  полосы поглощения аминогруппы практически не изменяют 
своего положения, а  ν(С=О) понижается до 1620 см-1, то есть,  лиганд координирован 
центральным атомом монодентатно через карбонильный атом кислорода. Сильный 
дублет в области 950-900 см-1  свидетельствует о цис-строении МО2-группы.  

Полученные комплексы  с II проявляют термо- и фотохромные свойства. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И ВНУТРИКОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
ДИОКСОМОЛИБДЕНА (6+) И ДИОКСОВОЛЬФРАМА (6+) 
С БЕНЗАЛЬ- И САЛИЦИЛАЛЬ-4-АМИНОАНТИПИРИНОМ 

Осипенко О.С., Жарский Н.И, Абраменко В.Л. 
Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля, Луганск 

abramenko@lds.net.ua 
 

Производные 4-аминоантипирина обладают широким спектром биологической 
активности, в связи с чем нашли использование в клинической и фармакологической 
практике в качестве препаратов антипиретического, анальгетического, 
антиревматического действия. Азометины (основания Шиффа), полученные на основе 4-
аминоантипирина и ароматических альдегидов (HL), известны также как 
чувствительные аналитические реагенты для определения ионов некоторых переходных 
металлов. В теоретическом плане азометины представляют интерес как амбидентатные 
лигандные системы, позволяющие синтезировать на их основе комплексы разного типа с 
различным способом координации в них молекул лигандов. 
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Комплексы молекулярного типа, или аддукты (МК) получали взаимодействием 
МО2Сl2  (M = Mo, W) и азометинов в этилацетате или ацетонитриле при различном 
соотношении компонентов. Установлено, что с бензальиминами (R = Ph, 4-OMe-Ph, 4-
Cl-Ph) (I) образуются аддукты состава 1:1, тогда как с салицилальиминами (HL) (R= 2-
OH-Ph, 2-OH-Napht) (II) получены МК МО2Сl2·2HL в виде порошков жёлтого цвета, 
растворимых в  метаноле с образованием токопроводящих  растворов. Синтез 
внутрикомплексных соединений (ВКС) осуществляли методом лигандного обмена при 
кипячении в метаноле ацетилацетонатов Мо или W в течение двух часов. Согласно 
данным элементного анализа, комплексы отвечают составу МО2L2 и представляют собой 
тугоплавкие порошки, нерастворимые в большинстве растворителей, кроме горячих 
ДМСО и ДМФА.  

В спектрах МК  с бензальиминами I полосы поглощения карбонильной группы 
≈1650-1655 см-1 понижаются  на 50-60 см-1, а полосы  ν(С=N) 1620-1625 см-1 
повышаются на 15-20 см-1 , что указывает на координацию лигандов через азометиновый 
атом азота и атом кислорода гетерокольца. Для МК с салицилальиминами II с учётом 
литературных данных  и состава  комплексов предположена координация лигандов 
через атом кислорода хиноидной таутомерной формы. Согласно результатам 
спектроскопических исследований, в ВКС МО2L2 потенциально тридентатные лиганды 
проявляют бидентатную функцию и  координированы через азометиновый атом азота и 
атом кислорода депротонированной ОН-группы. 

Изучена термическая устойчивость комплексов.   
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СМЕШАННЫЕ ГИДРОКСИДЫ МЕТАЛЛОВ  
НАНОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМ Fe-Co 

Зюзюкина Е.Н., Попова А.Н. 
Институт углехимии и химического материаловедения СО РАН, г. Кемерово, Россия 

zaharov@kemsu.ru 
 

Данная работа входит в, проводимый ранее нашей лабораторией, цикл 
исследований процессов получения взаимных наноразмерных систем (НРС) Fe-Co 
методом восстановления гидразингидратом водных растворов прекурсоров при 
контролируемых условиях реакции.  

С помощью рентгенофазового (РФА) анализа была установлена схема синтеза (1) 
НРС Fe-Co химическим восстановлением гидразингидратом водных растворов 
прекурсоров.  

 (1) 
Из схемы видна стадийность процесса получения НРС Fe-Co: на первой стадии 
образуются промежуточные продукты – смешанные гидроксиды металлов (СГМ) (Fe, 
Co)(OH)2, которые более детально не были изучены и поэтому выбраны в качестве 
объектов исследований данной работы. За счет диссоциации гидроксидов (как 
предполагают авторы), ионы металлов поставляются в раствор для их взаимодействия с 
гидразингидратом и образуется целевой продукт – взаимные металлические НРС Fe-Co 
– вторая стадия процесса. При выделении СГМ на воздух происходит частичное 
окисление железа, и СГМ трансформируются в оксидно-гидроксидные фазы (ОГФ) 
переменного состава [Fe, Co](OH)2·FeOOH. 
Фазовый состав и структурные параметры получаемых СГМ определялись методами 
рентгенофазового и рентгеноструктурного анализов (ДРОН-3, λKα=1.54178 Å, 
Fe-фильтр). На рентгенограммах в широком концентрационном диапазоне компонент 
фиксируются симметричные рефлексы СГМ, что соответствует данным базы ASTM. 
Очевидно, что СГМ – монофазны во всем рассматриваемом диапазоне. Рассчитанные 
по рентгенограммам параметры кристаллической решетки СГМ имеют прямую 
зависимость от содержания железа в системе Fe-Co (рис.1). Аппроксимация к 
параметрам гидроксидов индивидуальных металлов соответствует справочным 
данным. Таким образом, в НРС Fe-Co в широком концентрационном диапазоне 
компонент СГМ формируются их твердые растворы. 

 
Рис. 1. Зависимость структурных параметров кристаллической решетки смешанных 

гидроксидов от состава системы Fe-Co. 
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ВПЛИВ рН РОЗЧИНУ НА АДСОРБЦІЮ КАТІОНІВ Fe3+ ТА Ni2+ 

НАНОРОЗМІРНИМ МАГНЕТИТОМ 
Камінський О.М.1, Кусяк Н.В.1, Горбик П.П.2, Єременко С.C.1 

1Житомирський державний університет ім. Івана Франка, nkusyak@ukr.net 
2Інститут хімії поверхні НАН України ім. О.О. Чуйка, gorbyk@isc.gov.ua 

 
Вивчено адсорбційні властивості  нанорозмірного магнетиту щодо катіонів Fe3+ та 

Ni2+. Джерелами накопичення даних катіонів в природних розчинах стають відходи 
сучасної промисловості  і, в зв’язку з цим, питання вилучення іонів, зменшення їх 
концентрації залишається актуальним. Останнім часом триває пошук та розробка 
ефективних адсорбентів з мультифункціональними  властивостями. Сучасні 
дослідження свідчать про перспективність застосування магнетиту та композитів на 
його основі в якості магніточутливих адсорбентів мінеральних та органічних речовин, 
зокрема катіонів важких металів. 

Магнетит синтезували за методом Елмора: 2Fe3+ + Fe2+ + 8NH3 + 4H2O → Fe3O4 + 
8NH4

+. Одержаний золь осаджували в магнітному полі. Середній розмір магнітних 
частинок Fe3O4 становив 20-30 нм, питома поверхня 90 - 180 м2/г (визначали за 
тепловою десорбцією аргону). Методами рентгеноструктурного аналізу (дифрактометр 
ДРОН-4-07) ідентифікована фаза Fe3O4. Вивчені магнітні властивості магнетиту.  

Дослідження адсорбційних властивостей магнетиту щодо вказаних катіонів 
проводили у статичному режимі адсорбції. Наважка адсорбента становила 0,03 г, об’єм 
розчину - 10 мл. Кінетичні закономірності вивчали при рН 7,0, для дослідження впливу 
рН використовували універсальні буферні розчини з рН 2,09 –10,38 (кислотність 
розчинів контролювали іономіром І-160, час контакту – 2 год.) і концентрацією катіонів 
10 мг/л. Концентрацію катіонів у розчинах визначали атомно-абсорбційним методом на 
спектрофотометрі С - 115 М у полум’яній суміші ацетилен-повітря. Вимірювання 
проводили на довжині хвилі 248,3 нм - для Fe3+, 341,5 нм – для Ni2+. 

Одержані кінетичні дані свідчать, що оптимальний час для адсорбції іонів 
становить 2 год. Встановлено, що вилучення іонів на магнетиті краще відбувається в 
діапазоні рН 6,09-8 (70-85%). Наприклад, для Ni2+ максимальний ступінь вилучення 
спостерігається при рН 7,0 (рис.1), що відповідає адсорбційній ємності магнетиту 4,9 
мг/г. При рН розчину менше 4 адсорбція практично не відбувається (менше 3%). 
Підвищення рН розчинів зменшує адсорбцію синтезованого магнетиту.  

Вивчено вплив рН на адсорбцію Fe3+. 
 
 
 
 

Рис. 1. Залежність 
адсорбції іонів Ni2+ 

магнетитом від рН 
розчину. 

 
 
 
 
 
Побудовані ізотерми адсорбції катіонів та вивчено вплив рН розчину на 

адсорбційну активність нанорозмірного магентиту, модифікуваного γ-
амінопропілтриетоксисиланом.   
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АНОДНА ПОВЕДІНКА СПЛАВІВ ТИТАНУ В ПОЛІФОСФАТНИХ РОЗЧИНАХ 
Майба М.В., Сахненко М.Д., Ведь М.В., Гапон Ю.К., Богоявленська О.В. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
marinabanina@yandex.ru 

 
Дослідження анодної поведінки сплавів титану в поліфосфатних розчинах 

проводили з метою встановлення складу електролітів та режимів процесу формування 
покриттів із необхідним комплексом властивостей методом мікродугового 
оксидування. 

Електрохімічні дослідження проводили за допомогою потенціостату ПИ-50-1.1 за 
триелектродною схемою. Як допоміжний застосовували платиновий електрод, значення 
потенціалу контролювали за хлоридсрібним електродом порівняння. Поляризаційні 
вимірювання проводили на сплавах титану ВТ1-0 та ОТ4-1 в потенціодинамічному 
режимі на фоні 1 моль/л Na2SO4 у водних розчинах поліфосфату варійованої 
концентрації. Швидкість розгортання потенціалу становила 10 мВ/с. 

Анодні поляризаційні залежності сплавів титану ВТ1-0 та ОТ 4-1 у фоновому 
розчині 1 моль/л Na2SO4 та з додаванням 0,001 моль/л поліфосфату представлено на 
рис. 1. Введення поліфосфату призводить до появи піку на поляризаційній залежності 
сплаву титану ОТ4-1, однак майже не змінює форму анодної залежності сплаву ВТ1-0. 
При збільшенні концентрації поліфосфату до 0,1 моль/л (рис.2), на поляризаційних 
залежностях сплаву ВТ1-0 спостерігається зростання густини струму, тоді як 
залежності сплаву ОТ4-1 характеризуються зниженням густини струму, а пік, 
присутній при 0,001 моль/л поліфосфату, зникає. Таку поведінку сплаву титану ОТ4-1 
можна пояснити присутністю в його складі легуючих компонентів, зокрема мангану, 
який окиснюється в розведених розчинах поліфосфату, а збільшення концентрації 
розчину очевидно призводить до пасивації сплаву. 

 

Рисунок 1. Анодні поляризаційні 
залежності сплавів титану ВТ1-0 (1, 2) та 

ОТ4-1 (3, 4) у фоновому розчині 
1 моль/л Na2SO4 та з додаванням 

0,001 моль/л поліфосфату 

Рисунок 2. Анодні поляризаційні 
залежності сплавів титану ВТ1-0 (1, 2) 
та ОТ4-1 (4, 3) на фоні 1 моль/л Na2SO4 
при концентраціях поліфосфату, моль/л: 

0,001 та 0,01 
 
Таким чином, сплав титану ВТ1-0 характеризується стійкістю у розчинах 

поліфосфату незалежно від їх концентрації. Для сплаву ОТ4-1 імовірною є пасивація 
поверхні за участю легуючих елементів, внаслідок чого з ростом концентрації 
поліфосфату тренд процесу є більш явним. 
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ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ПРИРОДНОЙ СИСТЕМЕ 
ГАЛЛУАЗИТ - АНТИГОРИТ 
Мамедова Г.А., Ганбаров Д.М. 

Институт Природных Ресурсов, Нахчыванское Отделение Национальной Академии 
Наук Азербайджана, г. Нахчывань, 

Институт Химических Проблем, Национальной Академии Наук Азербайджана, г. Баку 
chinashka89@yahoo.com 

 
Прежде всего, отметим, что твердофазные реакции – реакции в твердом 

состоянии – состоят из процессов спекания, внутренней и поверхностной диффузии и 
фазообразования между твердыми веществами. Все эти процессы непосредственно 
зависят от температуры. Для того чтобы началась реакция между твердыми 
материалами, необходимо нагреть порошок твердого вещества до определенной 
минимальной температуры, характерной для данной системы. Эта температура 
взаимодействия определена с помощью термографического метода анализа. 

При температуре реакции происходит спонтанное изменение геометрического 
положения структурных единиц. Отметим, что ниже температуры, определенной по 
термическим эффектам, в начале реакции обмен структурных единиц местами 
настолько незначителен, что скорость реакции в твердом состоянии системы галлуазит-
антигорит практически незаметна. С температурой начала обмена местами 
непосредственно связаны еще два процесса, представляющие значительный 
теоретический и практический интерес: рекристаллизация и диффузия. 

Учитывая научное и практическое значение магнийсодержащих 
алюмосиликатов, настоящая работа посвящена исследованию взаимодействия 
галлуазита с антигоритом. 

Исходные материалы были взяты из соответствующих месторождений 
Азербайджанской Республики: галлуазит – на месторождении Заглик, вблизи 
Дашкесана, антигорит - из различных массивов Малого Кавказа.  

Контроль за фазовыми и химическими составами исходных, промежуточных и 
конечных продуктов осуществлялся рентгенографическим, дериватографическим и 
рентгеноспектральным методами анализа. 

Твердофазные реакции между галлуазитом и антигоритом изучены при их 
следующих соотношениях Г:А = 1:1; 1:2; 1:3; 1:4; 2:1 и 4:1. Реакция проводилась в 
температурном интервале 20-10000С.  

Были сняты термограммы всех этих соотношений галлуазита и антигорита. Они 
показывают, что в зависимости от соотношения компонентов композиций характер 
термограмм меняется. 

Изучение твердофазной реакции между двумя природными силикатами имеет и 
важное практическое значение. Это связано с установлением возможности получения 
высокотемпературных теплоизоляционных материалов на их основе. Оно обусловлено 
образованием термостойкого форстерита и его ассоциации с муллитом при 
термической обработке композиций, содержащих галлуазит и антигорит. 

В настоящей работе, учитывая связующие способности галлуазита, 
приготовлена паста из смеси его с антигоритом при их различных соотношениях. Эти 
пастообразные массы подвергались термической обработке до 10000С. В результате 
получены механически прочные материалы, фазовые составы которых 
характеризуются форстеритом и форстеритом+муллитом. Именно эти фазы придают 
термостойкость и огнеупорность материалам. 
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Структура апатита допускает большой диапазон катионных, анионных и более 

сложных сочетаний замещений. Этот класс соединений имеет общий состав 
М10(ZO4)6X2, где M = Ca, Sr, Ba, Pb и т.д.; Z = P, V, As, Si, S, Ge и т.д.; X = F, Cl, Br, OH, 
O. Возможность влиять на свойства таких веществ путем химической модификации 
играет важную роль для создания новых материалов и позволяет расширить диапазон 
их применения в качестве биоактивных материалов (совместимых с костной тканью), 
сенсоров, сорбентов, катализаторов и т.д., в зависимости от состава. 

В отличие от кальциевого гидроксиапатита, его аналоги, содержащие в своем 
составе вместо РО4

3--групп другие ионы (например,VO4
3-, AsO4

3-, GeO4
3- и т.д.), на 

сегодняшний день изучены в гораздо меньшей степени. Хотя перспективным является 
направление, в котором такие вещества могут использоваться, как катализаторы, 
люминесцентные, флуорисцентные и лазерные материалы, сорбенты для очистки 
почвы или воды от тяжелых и радиоактивных металлов. 

Экспериментальным путем был проведен выбор методики и условий синтеза 
соединения состава Nd9Na(GeO4)6O2, а также идентификация полученного соединения 
и возможных примесных фаз методом РФА. Поскольку данный тип апатитоподобных 
соединений начали изучать сравнительно недавно, можно отметить тот факт, что 
общей методики их синтеза еще не разработано. В литературе по этому поводу 
имеются лишь отдельные данные относительно синтеза конкретных составов.  

Индивидуальное соединение Nd9Na(GeO4)6O2 получали двумя методами: 
керамическим и полукерамическим. В качестве исходных веществ в обоих случаях 
использовали Na2CO3, GeO2 и Nd2O3. По обычной твердофазной технологии синтез 
проводили следующим образом: после взвешивания исходных компонентов в 
необходимых стехиометрических соотношениях на аналитических весах, шихту 
измельчали в течение 30 мин в агатовой ступке. Далее полученный образец помещали в 
алундовый тигель и отжигали с постепенным повышением температуры. Термический 
отжиг проводили в интервале температур от 800 до 1100ºС с шагом 100ºС до 
постоянства фазового состава при каждой температуре, который контролировали 
методом РФА (дифрактометр УРС-50ИМ, CuKα  излучение, Ni фильтр). При 
получении же исследуемого соединения из раствора руководствовались методикой, 
состоящей из трех этапов: приготовления раствора, выпаривания его и дополнительной 
термической обработки сухого остатка. Приготовление раствора осуществляли 
растворением Na2CO3 и Nd2O3 в воде с добавлением минимального количества азотной 
кислоты (~ 1 мл кислоты на 1 г навески), а GeO2 – с добавлением гидроксида натрия. 
Полученные растворы смешали и полностью выпарили на печи с закрытой спиралью. 
Упаренный досуха образец перенесли в агатовую ступку и измельчали в течение 20 
минут, а затем прокаливали при температуре 800 и 900ºС. Суммарное время 
прокаливания при каждой температуре также определяли, исходя из полноты 
протекания синтеза (контроль РФА). 

Параметры элементарной ячейки а и с решетки фазы апатита расчитывали по 
рентгеновским данным методом наименьших квадратов. 
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Ванадієвим апатитам у літературі приділяється особлива увага завдяки 

можливості їх використання як каталізаторів, поляризаторів, фотохромних матеріалів, 
фотокаталізаторів, люмінесцентних матеріалів, іонних провідників,в електричних та 
оптичних приладах. Крім того вони можуть адсорбувати токсичні компоненти з рідкої 
та газової фази. Ванадієвий апатит Pb8Na2(VO4)6 є кращим провідником, ніж 
фосфорний Pb8Na2(PO4)6, синтезується при нижчих температурах, але досліджений 
значно менше. Зокрема, невідомо, у яких межах можуть входити рідкісноземельні 
елементи до структури Pb8Na2(VO4)6 та як впливати на його властивості. 

Вивченням можливості ізоморфного заміщення свинцю на Sm починали з 
опрацювання та вибору оптимального температурного режиму та терміну 
випалювання, необхідних для синтезу Pb5-х Smх(VО4)3)Ох/2 (х = 0 – 1,5). У якості 
вихідних речовин для синтезу використовували карбонат натрію Nа2СО3, ванадат 
амонію NH4VO3 та оксид самарію Sm2О3. Зразки прожарювали при температурі 600оС  
протягом 100 год. до сталого фазового складу. Склад зразків визначали методом 
рентгенофазового аналізу за допомогою ДРОН-3 з використанням відфільтрованого  
Cu-Кα випромінювання з компьтерною обробкою даних. Модифіковані зразки містять 
домішку фази ванадату Sm, інтенсивність якої зростає від х=0,25 до х=1,5. За зміною 
інтенсивності однієї з ліній, що належить ванадатові SmVO4, у залежності від значення 
х методом «зникаючої фази» визначено можливу межу входження рідкісноземельного 
елемену у структуру апатиту. Заміщення свинцю на Sm може відбуватися до х = 0,1. 

Зразки, призначені для дослідження електрофізичних властивостей синтезували за 
напівкерамічною технологією з використанням розчинів компонентів. Метод дозволяє 
понизити температуру синтезу, та підвищити дисперсність одержуваних порошків. 
Значення х у Pb5-х Smх(VО4)3)Ох/2, змінювали від 0,05 до 0,3. Розчин компонентів 
випарювали, а сухий залишок, прожарювали при 500оС. Структура апатиту 
утворюється вже при 500оС, однак така температура є занизькою для одержання 
однофазних зразків. З отриманих порошків пресували таблетки й прожарювали при 
620оС, протягом 50 год. для спікання й завершення реакції. 

Для вивчення провідності таблетки покривали графітовими електроддами й 
нагрівали до температури 500оС при вимірюванні активного опору з кроком 10о. 
Вимірювання проводили на приладі Е7-15 при постійному струмі. Із залежності 
логарифму провідності від зворотньої температури розраховували енергію активації 
провідності. Для немодифікованого зразка Pb8Na2(VO4)6 значення енергії активації ЕА = 
0,479 еВ; для зразка з х = 0,1 ЕА=.0,357 еВ; х = 0,25 ЕА = 0,350 еВ. Енергії активації 
знижуються зі збільшення вмісту рідкісноземельного елементу. 
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На сьогодні, фториди лужних та рідкісноземельних елементів широко 

застосовують для синтезу матеріалів оптичної електроніки та квантових генераторів, 
люмінофорів, каталізаторів, світловодів з невеликим коефіцієнтом втрат, тощо. В 
зв’язку з цим, дослідження фазових перетворень в багатокомпонентних фторидних 
системах, що містять фториди РЗЕ є актуальною не лише науковою, але й прикладною 
задачею. 

В даній роботі досліджено фазоутворення в системі NaF-LiF-NdF3, які виконані 
методами диференційно-термічного, рентгенофазового аналізів та ІЧ-спектроскопії. 

Показано, що в системі NaF-LiF-NdF3 утворюються дві перитектики та одна 
евтектика. Склад (мол.%): NaF(33,0)-LiF(53,0)-NdF3(14,0) відповідає евтектиці (Е) і має 
температуру плавлення ∼ 580±2°С. Перша перитектика (Р1) відповідає температурі 
595±2°С та складу (мол.%): NaF(41,0)-LiF(44,0)-NdF3(15,0), обумовлена утворенням 
фази NaNdF4. Друга перитектика (Р2) має склад (мол.%) NaF(39,0)-LiF(45,0)-NdF3(16,0) 
та температуру плавлення 610±2°С, характеризується утворенням фази Na5Nd9F32. 

Встановлено, що параметри кристалічних граток подвійних сполук фторидів 
натрію та неодиму, а також об’єм їх елементарних комірок зростають із збільшенням 
температури відпалу: (tвідп=550-750ºС; а = 0.0611-0.0616 нм; с = 0.0370-0.0381 нм; V = 
315-317).  

Аналіз отриманих результатів показав, що значення параметру кристалічної 
гратки a із зміною концентрації компонентів фторидів лужних металів в досліджуваних 
зразках системи (за однакових умов відпалу: 650°С, протягом 170-180 хвилин) в 
інтервалі концентрацій 40,0-50,0 мол.% LiF більш задовільно апроксимуються 
рівнянням прямої, ніж аналогічна зміна значення параметру с (рис.). Такий характер 
зміни параметрів комірки, згідно з законом Вегарда, свідчить про утворення в 
досліджуваних зразках твердих розчинів заміщення на основі сполук NaNdF4 (кубічної 
сингонії) та Na5Nd9F32, при цьому найбільшої деформації зазнає площина, яка 
описується параметром а. 

 
Рис. Зміна параметрів (а, с) кристалічної гратки фази зразків системи (мол.%):  

NaF(x)-LiF(y)-NdF3(16) від складу при tвідп= 650°С 
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Интерес  к системам, которые содержат пероксидные соединения, связан с их 
высокой рекреационной способностью. Практическое использование пероксидных 
соединений особенно возросло в настоящее время в связи с обнаруженной 
способностью  к самораспространяющемуся взаимодействию (СРВ) в пероксидно-
солевых системах. 

Самораспространяющееся взаимодействие – экзотермической взаимодействие в 
твердофазных системах протекающее, после инициирование системы тепловым 
высокотемпературным источником  и распространяющееся по образцу в виде тепловой 
волны. 

Настоящая работа посвящена изучению превращений в системе, содержащей 
супероксид натрия и безводный сульфат кобальта. Для решения поставленной цели 
были использованы следующие методы анализа.  

ИК-спектроскопия, с помощью которой проверяли степень сушки CoSO4. Также 
ИК-спектры показали изменения состояния SO4-группы, что свидетельствует о том, что 
при обезвоживании сульфат кобальта изменяет свою конфигурацию. Поэтому 
безводный сульфат кобальта следует рассматривать как Co[Co(SO4)2].  

Дифференциально-термический анализ, использовали для того, чтобы определить 
начало взаимодействия в системе CoSO4 - NaO2. Независимо от соотношений 
компонентов на кривой ДТА наблюдали сильный экзотермический эффект при t = 
253±3 °С.  

Скорость СРВ определялась, исходя из высоты образца и времени 
распространения фронта реакции, после инициирования процесса СРВ 
высокотемпературным источником.  

Для определения состава продуктов взаимодействия был использован 
рентгенофазовый анализ. Результаты РФА продуктов взаимодействия системы CoSO4 – 
NaO2 при мольном отношении 1:1 показали, что в них присутствует пики CoO и 
Na2[Co(SO4)2]. А при мольном соотношении 1:2 – пики CoO и Na2SO4. 

Исходя из полученных данных, формально суммарную схему взаимодействия в 
зависимости от соотношения компонентов можно представить следующим образом: 

 
2NaO2 = Na2O2 + O2 

Na2O2 + Co[Co(SO4)2]→Na2[Co(SO4)2] + CoO + 0,5O2 
Na2O2 + Na2[Co(SO4)2] →2Na2SO4 + CoO +0,5O2 

 
Таким образом, было установлено , что реакция в системе CoSO4 – NaO2 проходит 

в режиме самораспространяющегося взаимодействия. Оно протекает путем поэтапного 
замещения катионов Co 2+ на Na+ с образованием в качестве промежуточного продукта 
Na2[Co(SO4)2], что характерно для сульфатов d-металлов. Также были определены 
кинетические параметры для каждой стадии процесса. 
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One of the common problem in analytical chemistry is determination of the 
spectrophotometric characteristics of newly synthesized chemical dyes in order to clarify the 
possible further beneficial use of these substances in practical tasks. Important characteristics 
of the dyes, which ought to be assessed, include the acid-base properties, constants of 
protonation and hydrolysis, behavior in various solvents, etc. Often the evaluation of these 
properties can be performed by using the spectrophotometric equipment, such as a molecular 
spectrophotometers. Due to the nature of equipment the experiment usually takes significant 
time because of the need for using cuvettes and making a large number of solutions. The 
possibility of using optical immersion probe to find out the properties of dyes of quinoline 
group has been shown. 

As with conventional cell measurements, the collimated light beam passes through the 
solution only once. The use of a prism as a part of a probe yields very low values for stray 
light. It provides the same precision in the determination of molecular absorption of colored 
solutions, as well as in the case of the cuvettes, which allowed us to study the acid-base 
equilibria in solutions of dyes. 

 
Example of using the probe to find the equilibrium in solution of dye in alkali 

environment, isobestic points and further calculation of pK 
 

 
 

Typically, for these purposes it is required to prepare a series of dye solutions with 
different pH values, which takes quite some time and makes difficulties to obtain different 
solution with strongly the same concentration. Due to the possibility of using the one and the 
same solution for a series of measurements the chance of random errors while performing the 
experiment can be reduced. Consequently, the kinetic changes in the solutions of dyes, 
depending on the acidity of the environment, as well as the effect of solvent nature on the 
spectrophotometric properties, were studied. The constants of protonation and hydrolysis as 
well as the molecular coefficients of absorption for different dyes were calculated. Using of 
the immersion probe for this purposes can significantly accelerate the time of the experiment 
without impairing the quality of the results. 
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Widespread application of sulphanilamides (SA) in medical and veterinary practice as 

antimicrobial remedies demands the control drugs quality and their residues in animal food, 
environmental samples, biological liquids, since SA may be accumulated in living organism. 
The most widespread reagents for SA determination are aldehydes, 8-quinoline,  
3-aminophenol, resorcinol, which form Sсhiff’s bases or azocoupling products with SA. 
Preliminary we have elaborated the method of SA spectrophotometric determination with acid 
monoazo dye Tropaeolin O, which contains a resorcinol group in the structure and allows to 
determine microgram quantities of SA. 

4-(2-pyridilazo)-resorcinol (PAR) is a heterocyclic azoreagent, widely used in an 
analytical chemistry for the determination of a majority of d- and f-metals. The application of 
PAR in the analysis of organic substances is limited. There are no literary data concerning the 
use of PAR for a determination of SA. 

The interaction of ten sulphanilamides with PAR was investigated for the elaboration of 
new sensitive and selective spectrophotometric method for their determination. SA 
diazotization in the media of hydrochloric, phosphoric, sulphuric and nitric acids was carried 
out. As follows from the results of researches, SA diazotization is more effective in the 
medium of 0.5–1.0 М hydrochloric acid under the action of ≥10-fold excess of sodium nitrite. 
Azocoupling of diazotized SA with PAR takes place in an alkaline medium (0.01 M sodium 
tetraborate) with рН 10.0 – 11.5 using two-fold excess of the reagent. The obtained product 
(SA:PAR=1:1) has the absorbance maximum in the range of 585–595 nm with the effective 
molar absorptivities ε ~ 103 M-1 cm-1 depending on the SA. Linear ranges for sulphanilamides 
determination are 0.5–20.0 μg ml-1 (LOD~0,4 μg ml-1). The influence of temperature on SA 
diazotization is insignificant, therefore the reaction was carried out at room temperature 
during 15–20 min. However, in the case of the presence of extraneous bioactive substances in 
the reaction medium the use of ice bath is necessary, because it allows to determine 
sulphanilamides in the presence of greater excesses of bioactive substances. 

The influence of about 40 auxiliary substances (excipients, preservatives and stabilizers) 
and 10 bioactive substances, e.g. antibiotics, on SA interaction with PAR has been 
investigated. As follows from experimental data, the auxiliary and bioactive substances at 
those concentrations, in which they are present in sulphanilamides preparations does not 
interfere with their quantitative determination.  

The elaborated method of sulphanilamides determination by means of PAR was 
approved when testing the single-, two- (in combination with trimethoprim and 
enrophloxacin) and multicomponent drugs (in combination with trimethoprim, benzil-
penicillin, streptomycin, gentamicin, xeroform, iodoform). Obtained data correlate well with 
the data of official methods, however, our elaborated method does not require a previous 
separation by extraction, it is considerably simpler and more rapid. 
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Thin films based on polyvinylchloride are widely used as a potentiometric sensor 

membranes plasticized to detect various ions and substances of organic and inorganic nature. 
We found the effect of inorganic salts on electroanalytical characteristics of plasticized 
membranes in determining the heavy metal ions. For the synthesis of electrode-active 
substances used organic reactant phenylfluorone (PhF), nonionic polyelectrolyte nature - 
polyvinylpyrrolidone (PVP, Mr = 8,0 × 103), ions of heavy metal - Cu (II), Sn (II), U (VI), 
draining water solutions of reagent under optimal conditions (mixing ratio, pH) were 
receiving triple metal-polymer complexes (TMPC). 

The introduction of inorganic salts had been mixed effect on the slope of the electrode 
function of the synthesized membranes (Table). For the membranes based on PhF-PVP-      
Cu (II) observed decrease in the slope of the electrode function up to the loss of sensitivity 
when: 1) the simultaneous presence of 0.1 M KCl in the external and internal solutions, 2) 
addition of 0.1 M NaNO3 to the external solution. A similar effect was observed for 
membranes with EAS: PhF-PVP-Sn (II) with the introduction of 0.1 M KCl in the internal 
solution. Feature of the membrane, where the electrode-active component used TMPC: PhF-
PVP-U (VI), is the deterioration of electroanalytical characteristics of the introduction of 
some inorganic salts as an internal or an external solution, and the simultaneous their 
presence. 

Таble 
Electroanalytical characteristics of synthesed membranes  

EAS Defined 
 conponent 

The composition  
of external 

solution 

The composition 
of internal 
solution 

рС S, 
mV/pC 

PhF-PVP-Cu(II) Cu(II) Cu(II) 10-3 М Cu(II) 1-5 22 
Cu(II) )+ 
0,1 М NaCl 

10-3 М Cu(II) 1-3 17 

Cu(II)+ 
0,1 М NaCl 

10-3 М Cu(II) )+ 
0,1 М KCl 

1-3 19 

PhF-PVP -Sn(II) Sn(II) Sn(II) 10-4 М Sn(II) 2-5 27 
Sn(II) 10-4 М Sn(II)+ 

0,1 М KCl 
2-5 29 

Sn(II)+  
0,1 М NaCl 

10-3 М Sn(II) 1-3 16 

Sn(II)+ 
0,1 М NaNO3 

10-3 М Sn(II) 1-3 21 

PhF-PVP -U(VI) U(VI) U(VI) 10-4 М U(VI) 4-6 32 
 
Compositions shown in table of internal and external solution are promising for the 

development of simple, sensitive and express techniques for determination by 
potentiometric sensors based on triple metal – polymer complexes. 
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Monitoring of L-arginine in serum blood as well as in wines is very essential in 
medicine and food industry. The variety of methods for L-Arg detection is known. The most 
of these approaches are time consuming, expensive and require skilful labor techniques: high 
performance liquid chromatography, spectrophotometry, fluorometry, atom absorption 
spectrometry, catalytic-thermometric titrametry, capillary electrophoresis, polarography, 
flow-injection analysis and enzymatic analysis, including biosensors approaches. To assay 
L-Arg, pharmacopeia uses a titrametry method. The most of these methods have a poor 
precision or low sensitivity. The electronic conducting polymers (polyaniline, polypyrol) 
recently have become attractive new materials in amperometry: namely, for an urea 
determination with biosensor. However, the sensitivity and selectivity of the biosensors based 
on the polymers were promoted by the architecture of bio-sensing layer. So, the development 
of selective and sensitive biosensor on L-arginine is very actual.  
A novel L-arginine-selective amperometric bi-enzyme biosensor was developed based on 
recombinant human arginase I isolated from a gene-engineered strain of the methylotrophic 
yeast Hansenula polymorpha and commercial urease.  

A variety of different immobilization techniques were applied for the preparation of the 
enzyme electrodes. Urease and arginase were immobilized on platinum electrode using some 
different strategies: agarose; 1.5 % calcium alginate gel; 1% Nafion; cathodic paint (CP-Os). 
For biosensor construction various applied potentials and  pH of buffer solutions were tested. 
The polyaniline (PANi) was electropolymerized by the cyclic voltammetry method on 
Nafion®-modified/Pt electrode. Resulted PANi-Nafion®/Pt electrode was applied as working 
electrode and its sensing on the final product of bi-enzyme reaction (ammonium ion) was 
proved. So, the most effective bioelectrode was formed by immobilization of the both 
enzymes in calcium alginate gel onto a PANi-Nafion composite Pt electrode that resulted in 
effective sensing of L-arginine. The developed sensor revealed a high selectivity to L-arginine 
(L-Arg) and a low cross-sensitivity to other substances (L-glutamic acid, L-glutamine and 
L-proline). The laboratory prototype of the proposed amperometric biosensor was applied for 
L-Arg testing in some real samples of some commercial pharmaceuticals. The obtained  
L-Arg-content values were in a good correlation with that declared by producers.  

Finally, with the combination of the special doping-undoping mechanism of a PANi-
Nafion Pt-electrode and the selectivity of the urease and arginase, a sensitive L-Arg biosensor 
characterized by low applied potential, short response time, broad linear dynamic range and 
very low detection limit was formed. The superiority of the developed PANi-Nafion/bi-
enzyme L-Arg-selective biosensor should be attributed to the simplicity of the electrode 
design. A combination of the PANi-Nafion electrode with other deaminase such as amino 
acid oxidase, glutaminase, asparaginase should provide a simple, effective and fast procedure 
for the determination of their corresponding substrates. Proposed bioelectrode should provide 
a convenient and useful multichannel biosensor for clinical analysis in future.  
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В настоящее время сенсибилизированную люминесценцию лантанидов (Ln) 

широко применяют для флуориметрического определения широкого круга 
биологически-активных веществ, включая лекарственные препараты, изучения ДНК - 
гибридизации и создания ДНК - зондов, а также в гомогенном и гетерогенном 
иммунном анализе. 

В данной работе обобщены результаты исследований сенсибилизированной 
люминесценции ионов лантанидов с 3-замещенными 1,4-бенздиазепинами. Изучены 
процессы внутримолекулярной передачи энергии, комплексообразования и 
оптимизация аналитического сигнала лантанидов.  

R1

N

N
R3

O

R2

R4

 

1 - R1 – Br; R2 – Cl; R3 – OCO(CH2)2COOH; R4 - H;  
2 - R1 – Br; R2 – Cl; R3 – OH; R4 - H;  
3 - R1 – Br; R2 – H; R3 – OH; R4 - H; 
4 - R1 – CH3; R2 – Cl; R3 – OH; R4 - H; 
5 - R1 – CH3; R2 – H; R3 – OH; R4 - H; 
6 - R1 – Cl; R2 – H; R3 – OH; R4 - H;  
7 - R1 – Cl; R2 – Cl; R3 – OH; R4 – H; 
8 - R1 – Br; R2 – H; R3 – OH; R4 – CH2COOH; 
9 - R1 – Br; R2 – H; R3 – OH; R4 – CH2COOCH3; 
10 - R1 – Br; R2 – Cl; R3 – OH; R4 – CH2COOH 

Наличие в структуре указанных соединений оксо-группы в положении 2 и 
гидроксильной группы в положении 3, а также сукцинильного остатка в положении 3 
(для L1) обуславливает возможность комплексообразования с ионами лантанидов. 

Установлены оптимальные концентрационные и кислотно-основные условия 
образования комплексов Ln:L=1:2, определены их спектрально-люминесцентные 
характеристики (спектры возбуждения, квантовые выходы, времена жизни). 
Соотношение величины триплетных уровней лигандов (20500 - 21500 см-1) и первых 
излучающих уровней Eu (III) (17300 см-1) и Tb (III) (20500 см-1), а также высокие 
молярные коэффициенты поглощения 1,4-бенздиазепинов определяют высокую 
интенсивность 4f-люминесценции (Iлюм.) соответствующих комплексов. 

Изучено влияние на Iлюм. данных комплексов органических растворителей, 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) разной природы, трифосфиноксида. 
Максимальная Iлюм. для соединений L2-10 наблюдается в присутствии анионного ПАВ – 
лаурилсульфата натрия (ЛС). Методом ограниченного логарифмирования установлен 
состав тройного комплекса Ln:L:ЛС=1:2:1. На основании изучения спектров 
возбуждения, Штарковского расщепления спектров люминесценции Eu (III) высказано 
предположение о присоединении ЛС к центральному иону. Вхождение молекул ЛС во 
внутреннюю сферу комплекса способствует уменьшению безызлучательных потерь 
энергии возбуждения и более эффективной передаче энергии на ион лантанида. Об 
этом свидетельствует увеличение времени жизни люминесценции Eu(III) и Tb(III) в 
комплексах в присутствии ЛС в 1,5 - 5 раз. 

Интенсивность люминесценции комплексов Eu-L-ЛС и Tb-L-ЛС линейно зависит 
от концентрации L в условиях избытка иона лантанида (1·10-3 моль/л). В качестве 
наиболее чувствительных аналитических форм для люминесцентного определения 3-
замещенных 1,4-бенздиазепинов предложено использовать соответствующие 
комплексы Tb (III). 
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До харчових добавок, що використовуються у харчовій промисловості та при 
виробництві безалкогольних напоїв належать синтетичні підсолоджувачі. Як об’єкти 
аналізу нами були обрані найбільш вживані підсолоджувачі, а саме аспартам й 
цикламат. Ці речовини використовуються для виготовлення діабетичної продукції та 
для зниження калорійності харчових продуктів.  

З наукової літератури відомо багато методів кількісного визначення 
підсолоджувачів: високоефективна рідинна хроматографія, визначення за допомогою 
аміноаналізатору, іонна та тонкошарова хроматографія, спектрофотометричні методи. 
Однак всі вони мають наступні недоліки: низька межа визначення (на рівні 10-310-4 
моль/л), токсичність реагентів, коштовність обладнання. Тому актуальною задачею є 
розробка нових альтернативних методик визначення даних підсолоджувача в субстанції 
та промисловій продукції, які б відрізнялися чутливістю, експресністю та 
селективністю. 

В результаті досліджень було встановлено, що водний розчин органічного катіону 
аспартаму взаємодіє з розчином 12-молібдофосфатної гетерополікислоти (МФК) при 
рН=5,0 у стехіометричному співвідношенні 3:2 (проводили спектрофотометричне 
визначення комплексів аспартаму з МФК методом насичення). В той же час було 
встановлено, що водний розчин цикламату безпосередньо не взаємодіє з розчином 
МФК. Тому авторами запропонована методика часткової попередньої деструкції 
підсолоджувача цикламат та подальшої взаємодії утвореного продукту з сіллю барію та 
отриманням катіонної комплексної частки цикламат-Ва2+. Отримана катіонна частка 
взаємодіє з МФК при рН=5,0 у водному розчині у стехіометричному співвідношенні 3:2 
(склад комплексу встановлювали спектрофотометрично). 

В результаті реакції між досліджуваними речовинами та МФК утворюються 
малорозчинні у воді осади. Дослідження їх методом УФ-спектроскопії дало змогу 
стверджувати, що отримані осади мають іонно-асоціативний характер зв’язку іонів у 
макромолекулі малорозчинної сполуки. Тому далі отримані іонні асоціати були 
використані як електродно-активні речовини (ЕАР) для синтезу плівкових 
полівінілхлоридних мембран іонселективних електродів (ІСЕ), оборотних до 
органічного катіону аспартаму та катіонної комплексної частки з цикламатом. 

Іонселективні електроди синтезували в різних умовах, а саме: 
- вміст ЕАР - в межах 0,005-0,02г; 
- в якості мембранного розчинника-пластифікатора були використані 

дибутилфталат, діоктилфталат та трикрезилфосфат. 
Отримані електродні характеристики сконструйованих ІСЕ в діапазоні рН=3-10. 

Експериментально встановлено, що оптимальні електродні характеристики ІСЕ 
спостерігаються в межах рН=4-6 (для аспартаму) та рН=5-7 (для цикламату), 
використанні як розчинника пластифікатора трикрезилфосфату та вмісті 
електродноактивної речовини в мембрані на рівні 0,01 г.  

На основі отриманих даних авторами була розроблена методика прямого 
потенціометричного визначення аспартаму та цикламату через продукт його деструкції 
у субстанції, яка є достатньо чутливою (Сmin  = 1·10-5 моль/л), селективною та 
експресною (час проведення – 15-20 хвилин). 
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Сучасний стан і динаміка розвитку екологічної ситуації є незадовільною. Очисні 
споруди на всіх підприємствах працюють неефективно або малоефективно В областях, 
які є найбільш економічно розвинутими все більше ускладнюється проблема 
забезпечення водою. Враховуючи, що останнім часом спостерігаеться зменшення 
антропогенного навантаження  екологічна ситуація залишается незмінною.  

На сьогодні актуальною є проблема якості природних вод. Вода є основним 
джерелом життя. В багатьох галузях промисловості використовується велика кількість 
води, тому необхідно витрачати її економно і не забруднювати. 

Для визначення якості природних вод використовують багато показників, за 
допомогою яких можна оцінити комплексне забруднення поверхневих вод. В 
природоохоронній діяльності методи аналітичної хімії дозволяють контролювати 
якість води для встановлення забруднюючих речовин. 

Об`єктом спостережень було обрано р. Дніпро Дніпропетровської області. 
Дніпропетровська область за міжнародною класифікацією має дуже низький показник 
водних запасів. На прикладі водневого показника рН, який є одним з важливих 
робочих показників якості води. Величина концентрації іонів водню в річкових водах 
звичайно коливається в межах 6,5-8,5. Величина рН у поверхневих водах України 
коливается в інтервалі значення 7,44 одиниць. На основі отриманих рами данних у 
більшості водних об`єктів басейну Дніпра спостерігалось збільшення водневого 
показника рН. Станом на 2010 р. цей середньорічний показник становив 7,68 одиниць. 
Концентрація іонів водню схильна до сезонних коливань. Взимку величина рН для 
поверхневих вод становить - 7,75, навесні – 7,71, влітку - 7,77, восени – 7,52 одиниць.  

Визначення величини рН води має велике значення при оцінці якості природних 
вод, впливає на хімічну рівновагу багатьох елементів і має велике значення для 
хімічних і біологічних процесів, при оцінці корозії в системах питного і промислового 
водопостачання. Цей показник також важливий при обробці питної води, підготовки 
води для промислових установок, при утилізації побутових і заводських стоків. 

Враховуючи вище сказанне, слід зазначити, що потенціометричний метод 
визначення рН набагато точніше, не вимагає впровадження сольових і температурних 
правок, але вимагає обладнання лабораторій спеціальними приладами - pH-метрами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОБОПІДГОТОВКИ ГЕОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ ПРИ 
ВИЗНАЧЕННІ БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ 
Кононенко Ю.Ю., Смітюк Н.М., Чмиленко Ф.О. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 
nmtsh@ukr.net 

 
В наш час гірничодобувна промисловість є важливою для економіки України. 

Розвиток цієї галузі неможливий без опори на результати фундаментальних і 
прикладних досліджень. Такі дослідження в першу чергу зумовлюють впровадження 
високих технологій з метою підвищення якості аналізу. 

Постановка проблеми пов'язана з труднощами добування цінних компонентів з 
мінеральної сировини сучасними технологічними способами. Відомо, що більша 
частина відходів гірничого виробництва містить важкозбагачувані цінні компоненти в 
техногенних рудах, пісках, мулистих залишках. Вся складність вилучення таких 
компонентів пов'язана як з кристалографічної особливістю ізоморфних мінералів, 
вторинною мінералізацією цього виду мінеральної сировини, так і зі способами 
розкриття благородних металів та сировини.  

Метою досліджень є розробка нових нетрадиційних методів підготовки гірської 
маси з використанням ультразвуку та мікрохвильового випромінювання при вилученні 
важкозбагачуваних цінних компонентів з мінеральної сировини.  

Ультразвукову та мікрохвильову обробку проводили на геологічних зразках 
відходах гірничого виробництва, які містять благородні метали, зокрема Аурум та 
Платину.  

Геологічні зразки були підготовлені до аналізу відповідно до стандартних 
методик. Розкладання геологічних зразків здійснювали методом мокрої мінералізації, 
заснованому на повному розчиненні геологічного зразка при нагріванні в сумішах 
кислот. Розглянули деякі види  розчинників (розчин царської горілки, концентровані 
нітратна та хлоридна кислоти),та їх вплив на ступінь вилучення благородних металів в 
розчин. Встановлено, що максимального вилучення Au та Pt можна досягти при 
використанні для розкладання «царської горілки».  

Визначення Ауруму та Платини металів проводили атомно-абсорбційним 
методом на спектрофотометрі С-115 ПКС в полум’ї ацетилен-повітря. 

У зв’язку з тим, що стандартні методики валового розкладання зразків тривають 
близько 6-10 годин, для прискорення стадії пробопідготовки геологічних зразків 
запропоновано використання мікрохвильового розкладання та дію ультразвуку. 
Мікрохвильову підготовку зразків проводили на мікрохвильовій пічці марки LG MS-
2042G, ультразвукову обробку проб - за допомогою ультразвукового диспергатора 
УЗДН-1М в діапазонах частот 22-47 кГц.  

Розглянуто комбіновані схеми пробопідготовки геологічних зразків з 
використанням ультразвукової обробки при оптимальних параметрах (тривалість 
обробки – 15 хв, інтенсивність – 3,88 Вт/см2, частота – 22 кГц) або мікрохвильової дії 
(потужність 700 Вт, тривалість – 7 хв) з подальшим кип’ятінням зразків протягом 30 хв 
в підібраному розчиннику. 

Розкладання зразків за стандартною методикою дало такі результати (г/т): Au – 
0,96 ± 0,07 та Pt –    0,64 ± 0,01; після мікрохвильової обробки - Au – 0,52 ± 0,03 та Pt – 
0,21 ± 0,02;  після ультразвукової обробки – Au  – 0,91 ± 0,06 та Pt – 0,42 ± 0,03. 

Таким чином, запропоновано прискорену методику розкладання геологічних 
зразків з використанням ультразвуку на стадії пробопідготовки. 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ТИТРУВАННЯ БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ 
МЕТИЛДИМЕРКАПТОТІОПІРОНОМ 
Левчакова Ю.В., Худякова С.М., Чмиленко Ф.О.  

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 
analyticdnu@mail.ru  

 
Зростаюче використання благородних металів (БМ) та необхідність обліку вмісту 

цих металів у природній та промисловій сировині потребує розробки експресних, 
чутливих та селективних методик їх визначення, а також вдосконалення вже існуючих. 
Вирішити цю проблему можна за допомогою вибіркових органічних реагентів, зокрема 
сульфурвмісних. Серед них важливе місце обіймають похідні димеркаптотіопірону. 

В роботі показано можливість застосування 3-метил-2,6-димеркапто-1,4-тіопірону 
(Н2М) для спектрофотометричного диференційного титрування сумішей благородних 
металів в умовах детектування у видимій області спектру.  

Встановлено, що в системі Ru(IV)⎯Pd(II) у  1 M H2SO4 можливо відтитрувати  
тільки Pd(II) з молярним співвідношенням Pd(II):H2M=1:2. Відповідна точка перегину 
на кривій титрування найбільш чітко фіксується на фоні Cu(II). В ході титрування 
другої аліквоти в ацетатно-хлоридному середовищі та за умови наявності не менш ніж 
50-кратного масового надлишку Cu(II) можливе визначення Ru(IV), який в даному 
випадку титрується першим. Таким чином, Cu(II) виступає як специфічний 
спектрофотометричний індикатор. 

 Показано особливості титрування бінарних систем Ru(IV)⎯Ag(I) та 
Ru(IV)⎯Au(III) та на фоні 2 M HCl. Характер визначення залежить від концентрацій  
компонентів.  В системі Ru(IV)⎯Ag(I) можливо послідовно відтитрувати Ru(IV) та 
Ag(I) з молярними співвідношеннями до титранту 1:1 та при концентрації СAg≤1·10-5 М. 
Au(III) також титрується після Ru(IV), але зі співвідношенням до титранту 1:1,5. У разі 
сумірних молярних кількостей Ru(IV) та Au(III) або в надлишку Ru(IV) у системі 
Ru(IV)⎯Au(III) визначали лише Ru(IV).  

З урахуванням ступінчастого комплексоутворення Au(III) з H2M, стійкості 
утворюваних комплексів по відношенню до Ag(HM) та спектрофотометричних 
характеристик даних сполук знайдено оптимальні умови визначення компонентів 
системи Au(III)⎯Ag(I). У разі сумірних кількостей або у надлишку Ag(I) за кривими 
титрування можливо послідовно визначати Au(III) та Ag(I), при цьому згідно першої 
точки перегину 2 частинки органічного ліганду координуються з Au(III). В надлишку 
Au(III) компоненти відтитровуються сумарно: на кривій з однією точкою перегину 
молярне співвідношення відповідає Au(III):H2M=1:1,5 та Ag(I):H2M=1:1. 

Встановлено умови кількісного визначення мікрокількостей Au(III) та Pd(II). 
Показано, що до 5-кратного надлишку одного компонента по відношенню до іншого 
можливо провести послідовне титрування металів з молярними співвідношеннями до 
титранту 1:2, при цьому Au(III) титрувався першим. Кількісному визначенню даного 
йона не заважає 50-кратнй надлишок Pd(II). 

Результати проведеного дослідження використано для аналізу реальних сплавів та 
модельних технологічних розчинів переробки вторинної сировини, що містили БМ. 
Відносне стандартне відхилення не перевищувало 0,05 при визначенні 14-180 мкг 
компонента у 20 мл проби.  
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ВИЗНАЧЕННЯ НЕМОЛОЧНИХ ЖИРІВ В МАСЛОЖИРОВІЙ ПРОДУКЦІЇ  
Чмиленко Ф.О., Мінаєва Н.П., Сидорова Л.П. 

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара  
Sidorova_LP@i.ua 

 
В наш час для молочної та масловиробничої  галузей харчової промисловості 

України особливо актуальними стали питання підвищення якості продукції, 
вдосконалення методів її контролю і стандартизації. тому що купити якісну 
масложирову продукцію в мережі громадського харчування є проблемою.  

Мета роботи – встановлення фальсифікації молочної продукції жирами 
рослинного походження. 

Фальсифікацію масложирової продукції можна умовно поділити на дві групи: 
«груба», коли вміст немолочних добавок більше 10% и «тонка» – менше 10%. Для 
встановлення «грубої» фальсифікації використовували титриметричні та фотометричні 
методи аналізу. Титриметричний метод визначення кількості немолочного жиру в маслі 
з комбінованою жировою фазою, заснований на її дослідженні, зокрема визначенні 
числа Рейхерта-Мейссля, та використанні одержаної залежності зміни цього числа від 
вмісту немолочного жиру. В методі передбачається виділення жирової фази продукту, 
визначення основних показників вихідних жирів і суміші та розрахунок вмісту 

немолочного жиру (в %) за формулою: 100мж сум

мж нж

РМ РМ
НЖ

РМ РМ
−

= ⋅
−

, де НЖ – вміст 

немолочних жирів, %; РМмж, РМнж, РМсум – числа Рейхерта-Мейссля відповідно 
молочного, немолочного жирів та досліджуваного зразка. 

Фотометричний метод визначення  немолочного жиру передбачає виділення 
жирової фракції при температурі 58-60°С, фільтрування, фотоколориметрування при 
довжині хвилі 440 нм у кюветі з робочою довжиною поглинаючого шару 5 мм, 
визначення оптичної густини досліджуваного зразка й кількісного вмісту немолочного 

жиру за допомогою спеціальної формули:   100мж сум

мж нж

Д Д
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−
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−

,    

де Дмж – оптична густина молочного жиру; Дсум –оптична густина суміші; Днж – 
оптична густина немолочного жиру.  

Для встановлення «тонкої» фальсифікації масложирової продукції 
використовували хроматографічний метод. Запропонована газорідинна 
хроматографічна методика (ГРХ) контроля якості молочної продукції, що включає 
стадію концентрування жиру, екстракцію водно-молочно-спиртової емульсії гексаново-
ефірною сумішшю для подальшого визначення стеринової фракції. Уточнена кількість 
зразка, що наноситься на тонкошарову пластинку: вона не повинна перевищувати 0,1 
міліграм неомиляємих речовин, що еквівалентно 1,0 – 1,5 г зразка масложирової 
продукції. Запропоновано використовувати в тонкошаровій хроматографії розділення 
як рухому фазу суміш розчинників хлороформ-етилацетат в співвідношенні (90:10 
об%). Визначення стеринової фракції проводили на  хроматографі Shimadzu 14B з 
полум’яно іонізаційним детектором, капілярною колонкою з рідкою нерухомою фазою 
ZB-5: завдовжки 30 м, внутрішнім діаметром – 0,25 мм, товщиною нерухомої фази – 
0,25 мкм. 

Таким чином, в роботі: запропоновані методики аналізу, що дозволяють 
ідентифікувати масложирову продукцію на вміст рослинних жирів; проаналізовані 
зразки масложирової  продукції: на вміст немолочних жирів. Методами титриметрії, 
спектрофотометрії та хроматографії встановлено наявність рослинних жирів в спредах 
в інтервалі від 28,1 до 32,0%, що відповідає нормативним документам та зафіксована 
наявність рослинних жирів від 0,9 до 1,5% в вершковому маслі. 
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ЭКСТРАКЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТИОЦИАНАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ХРОМА(III) И СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ЭКСТРАГЕНТОВ 
Мусаева М.В., Дубровина В.А., Симонова Т.Н. 

Донецкий национальный университет 
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Экстракция тиоцианатных комплексов хрома(III) применяется для отделения его 

от сопутствующих элементов, изучения состава исследуемых комплексов методами 
люминесценции, молекулярной абсорбционной спектроскопии и др. По 
экстракционной способности используемые экстрагенты располагаются в ряд: ТБФ > 
МИБК > три-н-октиламин > спирты > эфиры. Недостатком традиционных экстрагентов 
является высокая стоимость, токсичность. Этих недостатков лишены водорастворимые 
экстрагенты. 

Нами осуществлена экстракция тиоцианатных комплексов хрома(III) 
водорастворимыми экстрагентами: изопропиловым спиртом (R = 98%), этиловым 
спиртом (R = 91%), полиэтиленгликолем ПЭГ (R = 98%) в присутствии высаливателей. 
По экстракционной способности они не уступают традиционным: ТБФ, МИБК и др. 

Оптимизированы условия извлечения Cr(III): кислотность среды, концентрация 
лиганда, время контакта фаз и др. 

Состав экстрагируемых соединений изучен методами ИК-спектроскопии, 
спектрофотометрии в видимой области, сдвига равновесий, химического анализа. В 
спектрах поглощения экстракта при различных концентраций тиоцианат-ионов 
наблюдается постоянство значений максимумов при 420 и 560 нм и незначительное  
увеличение светопоглощения при с(CSN-)=0,13-0,21 моль/дм3 (R=98%). Методом 
сдвига равновесий показано, что в органическую фазу переходят различные по составу 
тиоцианаты хрома(III). Для соединения (NH4)2[Cr(SCN)4]·nR·mН2О (где R – этиловый, 
изопропиловый спирты, ПЭГ) рассчитана константа экстракции. 

В оптимальных условиях извлечения Cr(III) возможно его отделение от Ni, Al, Ca, 
Mg, Zr, Hf, Sc, Ce, РЗЭ и Fe в присутствии аскорбиновой кислоты или фторид-ионов. 

Показана возможность экстракционно-фотометрического и экстракционно-
атомно-абсорбционного определения хрома(III). 
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НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ МЕТОДОМ ТШХ ІЗ ЗАКРИТИМ СОРБЦІЙНИМ 

ШАРОМ 
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 У роботі досліджувалися речовини, що володіють подібною 
тетрагідроканнабінолу біологічною активністю («синтетичні каннабіноїди») та мають 
схожу структуру до наркотичних речовин серії «JWH». Такі речовини, як правило, 
входять до складу курильних або ароматичних сумішей. Зазвичай для скринінгу таких 
речовин використовують традиційний метод ТШХ з відкритим шаром сорбенту або 
метод хромато-масс спектрометрії.  

При проведенні дослідження наважку представленої для аналізу речовини 
екстрагували етанолом при кімнатній температурі. Отриманий екстракт наносили на 
стартову лінію хроматографічної пластинки (адсорбент – силікагель, «Сорбфіл ПТСХ–
П–А–УФ–254» (Росія)) та проводили хроматографування у системі розчинників гексан-
ацетон (5:1) звичайним методом ТШХ та з використанням методу ТШХ із закритим 
шаром сорбенту. Після закінчення хроматографування пластини сушили при звичайній 
температурі і виявляли хроматографічні зони по гасінню флуоресенції УФ-світла 
(довжина хвилі 254 нм) з наступним проявленням реактивом Марки та послідуючим 
нагріванням хроматограми до 70оС і витримкою за цієї температури на протязі 10-15 
хвилин.  

Отримані результати значень коефіціентів хроматографічної рухомості (Rf), 
математичні моделі рівнянь, що характеризують рух фронту рухомої фази по 
адсорбційному шару пластинки, час хроматографування свідчать про безперечну 
ефективність використаного способу тонкошарової хроматографії із закритим шаром 
сорбенту. Так, наприклад, тривалість експерименту у варіанті з використанням сухої 
пластинки із закритим адсорбційним шаром, тобто при реалізації хроматографічного 
процесу з попереднім насиченням шару сорбенту парами рухомої фази зменшилася 
приблизно на 15%, що є практично важливим в експертній криміналістичній практиці. 
Треба відмітити, що при виключенні можливості випаровування рухомої фази з 
адсорбційного шару у варіанті ТШХ із закритим шаром сорбенту заповнення 
адсорбційного шару рухомою фазою відбувається швидше, а процес руху рухомої фази 
є більш відтворюваним. Швидкість руху фронту рухомої фази у варіанті ТШХ із 
закритим шаром сорбенту значно перевищує аналогічну величину при стандартному 
способі хроматографування. В цілому, кількісні характеристики руху фронту рухомої 
фази по пластинці різні для традиційної ТШХ та ТШХ із закритим шаром сорбенту. 
Ефективність обох використаних варіантів ТШХ відрізняється незначно (табл. 1). 

Таблиця 1. Коефіціенти хроматографічної рухомості (Rf) при скринінгу 
наркотичних засобів серії JWH 

Сполука 
Значення Rf (варіант 
ТШХ з відкритим 
шаром сорбенту)

Значення Rf(варіант 
ТШХ з закритим 
шаром сорбенту)

Забарвлення зони 
після обробки 

реактивом Марки 
JWH-081 0,40 0,35 лимонно-жовте 
JWH-210 0,54 0,52 лимонно-жовте 
JWH-250 0,35 0,36 рожеве 
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ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАТИНЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

Пономаренко О.А., Алемасова А.С. 
Донецкий национальный университет 

oleg.alex.2012@mail.ru 
 
Использование препаратов цитостатического действия (цитостатиков) всегда 

связано с большим, а зачастую и непоправимым риском для здоровья. В онкологии эти 
препараты применяются для торможения деления клеток, в том числе раковых. 
Цитостатики назначаются в огромных дозах, что приводит к большому количеству 
осложнений. Одним из представителей этого класса препаратов является карбоплатин 
С6Н12N2O4Pt. Механизм действия этого препарата связывают с образованием сшивок 
между соседними парами оснований гуанина в ДНК, что приводит к подавлению 
биосинтеза нуклеиновых кислот и гибели клеток. Препарат является более 
совершенным аналогом цисплатина и обладает меньшей токсичностью по сравнению с 
последним. Исследование распределения препарата в организме, а также скорости его 
выведения из организма является сложной задачей для медиков. 

Электротермическая атомно-абсорбционная спектроскопия (ЭТААС) 
представляется наиболее приемлемым методом определения соединений платины в 
биологических жидкостях (сыворотка крови) вследствие своей чувствительности, 
воспроизводимости, использования чрезвычайно малых объемов анализируемых проб. 

Основным вопросом при разработке методики ЭТААС определения платины в 
биожидкостях является влияние сложной белковой матрицы на правильность и 
сходимость результатов анализа. 

Целью данной работы являлось исследование химических модификаторов, 
применяемых для определения платины, а также выявление метрологических 
характеристик методики. 

В работе исследовали препарат “Карбоплатин” производства ЭБЕВЕ Фарма 
(Австрия). В качестве рабочей матрицы использовали сыворотку крови, разбавленную 
1:2,5. Измерение аналитических сигналов проводили на спектрофотометре «Сатурн-3» 
с электротермическим атомизатором серии «Графит» и дейтериевым корректором 
фона. 

В качестве химических модификаторов исследовали органические реагенты, 
такие как диметилглиоксим, дифенилкарбазон и хромазурол S, образующие с ионами 
платины в растворе устойчивые комплексы. 

Эффективность химических модификаторов оценивали по значениям 
характеристических масс платины (mхар) и относительному стандартному отклонению 
результатов измерений (Sr). В результате проведенных исследований было обнаружено, 
что при использовании в качестве химического модификатора диметилглиоксима 
достигаются максимальное значение сигнала платины и минимальное значение 
относительного стандартного отклонения. Максимальная эффективность 
диметилглиоксима наблюдается при его концентрации 0,001 моль/л и в интервале 
рН 6–8. Показано, что предложенный модификатор практически полностью устраняет 
влияние матрицы и позволяет проводить прямое определение платины в сыворотке, не 
прибегая к предварительному кислотному вскрытию пробы. 

Предложен механизм действия модификатора и разработана ЭТААС методика 
определения платины в сыворотке крови, плевральной жидкости, лимфоцитах и 
доказана правильность результатов методом “введено-найдено”. Работа выполнена при 
поддержке и по заказу Донецкого областного противоопухолевого центра. 
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В наш час людство почало активно виробляти та використовувати рослинні олії. 

Сировиною для їх отримання є насіння та плоди олійних культур, в яких присутня 
достатня кількість жирних олій. Рослинні олії представляють собою суміш 
тригліцеридів жирних кислот, вітамінів, вільних жирних кислот та інших речовин, 
якісний та кількісний склад яких притаманний лише певному виду олії.  

Використовують рослинні олії безпосередньо в їжу, для виготовлення консервів, 
кондитерських виробів, а також - в лікарській, фармацевтичній та косметичній галузях.  

За ступінню очистки та за вмістом корисних і шкідливих речовин рослинні олії 
ділять на харчові та технічні. В технічних оліях містяться речовини, які негативно 
впливають на організм людини, викликаючи порушення здоров’я. Потрібно 
обов’язково контролювати якість олій, адже в даний час можлива фальсифікація 
харчових олій технічними, часткова заміна одного виду олії іншою, порушенням 
технології виробництва, очистки.  

В наш час виявлення фальсифікацій рослинних олій проводять, використовуючи 
метод газової хроматографії. Він базується на визначенні жирнокислотного складу 
продукту, який аналізується та співставленні отриманих результатів з відомим 
жирнокислотним складом конкретної продукції. Однак, використання газової 
хроматографії для визначення фальсифікації потребує наявності спеціальної апаратури, 
складних методів пробопідготовки та кваліфікаційних фахівців. 

Для роботи було взято такі рослинні олії, як: соняшникова, оливкова, рапсова, 
льняна, рицинова, сезамова та олія абрикосових кісточок. Ці олії найбільш 
розпровсюждені в Україні і користуються попитом. 

 В ході дослідження було проведено органолептичний аналіз, знайдені значення 
кислотного, йодного чисел, вмісту вологи та летких речовин, числа омилення, 
показника приломлення. Отримані результати відповідають державним стандартам 
України. Так як значення цих показників відрізняються для різних видів олій, то таке 
дослідження може бути одним з методів ідентифікації. 

 Запропоновано також методики ідентифікації деяких рослинних олій методом 
тонкошарової хроматографії, використовуючи кількість хроматографічних плям з 
певними значеннями величин рухомості; а також методом спектроскопії в УФ-області, 
аналізуючи отримані спектри спиртових розчинів рослинних олій.  
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В последнее десятилетие отмечается возрастающий интерес к веществам 

растительного происхождения, в частности, к полисахаридам. Природные полимеры 
(альгинат, пектин, хитозан и др.) обладают рядом ценных свойств с точки зрения 
фармакологии: бактерицидным, кровоостанавливающим, иммуномодулирующим 
действием, способностью выводить из организма тяжелые металлы. Химическая 
активность объясняется содержанием карбоксильных и гидроксильных групп, 
участвующих в образовании прочных малорастворимых хелатных комплексов. 

В настоящее время альгинат натрия производится в Германии, Финляндии, США, 
России и других странах. Альгинаты разного производства могут различаться 
соотношением маннуроновой и гулуроновой кислот, а так же распределением звеньев 
вдоль цепи полимера. 

Целью данной работы явилось изучение комплексообразования солей металлов 
(цинк, кадмий, медь кобальт и свинец) с альгинатом натрия различного производства: 
Германия ("Fluca"), Норвегия ("BioPolymer") и США ("Alfa Aesar").  

В работе были использованы растворы альгината с концентрацией 1·10-1 – 1·10-3 
г/дл. Кондуктометрическим (кондуктометр КЭЛ-1М) и вискозиметрическим 
(вискозиметр Оствальда, d = 0,56 мм) методами были определены критические 
концентрации ассоциатообразования, равные 1·10-2 – 5·10-3 г/дл. Сталагмометрическим 
методом, было установлено, что с изменением концентрации альгината, поверхностное 
натяжение изменяется незначительно и близко к значению воды. Поскольку 
комплексующие свойства полисахарида зависят от содержания карбоксильных групп 
(Кс), то для нахождения Кс, был использован метод потенциометрического титрования 
стандартным раствором гидроксида натрия на иономере ЭВ-74 со стеклянным 
индикаторным электродом. Содержание этих групп в альгинате натрия производства 
США составило 10,95%, Норвегии – 10,30% и Германии – 10,62%.  

Концентрация солей металлов уточнялась комплексонометрическим методом. 
Для исследования взаимодействия альгината натрия с вышеуказанными солями 
металлов были использованы потенциометрический, кондуктометрический, 
высокочастотный (титратор ТВ-6Л) и биамперометрический с двумя индикаторными 
электродами методы титрования. Установлены оптимальные условия для солей 
металлов: область концентраций 1·10-2 – 1·10-3 моль/л, для альгината – 5·10-1 – 1·10-2 
г/дл и рН 4-7 при температуре 40-60 °С (для быстрой коагуляции осадков). Анион соли 
металла не оказывает существенного влияния на количественное взаимодействие. По 
результатам титрования были рассчитаны соотношения реагирующих карбоксильных 
групп альгината и катиона металла. В области изученных концентраций во всех 
случаях наблюдается образования соединения с соотношением –СООН : Me, равное 
2:1.  

Таким образом, альгинат натрия различного производства Германия, Норвегия и 
США схожи по своим физико-химическим характеристикам и составу образующихся 
комплексов с катионами двухвалентных металлов. 
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Среди многочисленных видов загрязнений окружающей среды пестициды 
занимают особое место. В отличие от всех других загрязнителей, пестициды 
преднамеренно используют для разрушения некоторых компонентов окружающей 
среды - уничтожения нежелательных с экономической или иной точки зрения 
представителей флоры и фауны. Пестициды неизбежно вызывают глубокие изменения 
экосистем, в которые их внедряют. Широкое использование пестицидов в сельском 
хозяйстве приводит к их накоплению в почве, растениях и других объектах биосферы, 
что вызывает тревогу по поводу возможных неблагоприятных их воздействий на 
здоровье человека и окружающую среду. Поэтому актуальным является разработка 
новых методов определения остаточного количества пестицидов в 
сельскохозяйственной продукции и объектах окружающей среды 

Для определения остаточных количеств фунгицида «Цинеб» нами была 
разработана относительно простая, быстрая, чувствительная спектрофотометрическая 
методика, основанная на определении фунгицида в виде комплекса 
полигексаметиленгуанидин (ПГМГ)–дисульфофенилфлуорон(ДСФФ)–цинк(Zn). 

Построен и изучен треугольник состава трёхкомпонентной системы ПГМГ-
ДСФФ-цинк (рис. 1) Наличие замкнутых изохром указывает на существование 
комплексов ПГМГ•(Zn•ДСФФ2)3 и ПГМГ•(Zn•ДСФФ)3 ПГМГ•(Zn•ДСФФ)5 в области 
рН 7,5-9,0. Образование данных комплексов наблюдается при условии 
предорганизации ДСФФ введением в раствор ПГМГ. При этом интенсивность полосы 
поглощения Zn-ДСФФ увеличивается в 1,5 раза.(рис 2) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1 Треугольник состава ПГМГ-ДСФФ-Zn(II)         Рис.2 Спектры поглощения pH=9 

 
Разработано методику определение цинеба в картофеле по образованию тройного 

металлополимерного комплекса ПГМГ-ДСФФ-Zn. 
Градуировочный график (ГГ) линеен в интервале концентраций цинеба  

0,01-0,10 г/л. Уравнение ГГ имеет вид А=0,0075×Сцин -0,018; С, (г/л); R2 = 0,996. 
Содержание цинеба в соке картофеле составило 86±3 мг/л (Sr=0,03; Р=0,95; n=6). 
Предел обнаружения по 3S-критерию составил 3 мг/л (ПДК 2-7 мг/л). 
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 У СПОЛУЧЕННІ ЗІ СПЕКТРОФОТОМЕТРІЄЮ  

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАЛАДІЮ(II) 
Романько М.О., Худякова С.М., Чмиленко Ф.О.  
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Важливим етапом будь-якого аналітичного процесу є попередня підготовка 

зразка, яка включає розділення та концентрування визначуваних речовин. Рідинно-
рідинна екстракція є одним з методів концентрування домішок і широко застосовується 
в аналітичній практиці. Рідинно-рідинна екстракція дозволяє проводити відносне та 
абсолютне концентрування домішок різної природи. За допомогою цього методу 
концентрування досягнуто межі виявлення багатьох органічних та неорганічних 
речовин 0,1‒100 мкг/л, а також інших сполук навіть на рівні (0,01‒1)×10-6 мкг/л. 
Мікроекстракція на основі пористих порожнистих волокон ‒ це новий спосіб 
попередньої обробки зразка, який інтегрує вибірки проби, вилучення та 
концентрування в один крок.  

В даній роботі показано нові можливості похідних димеркаптотіопірону для 
розробки ефективних методик визначення паладію(II) у водних розчинах, що 
поєднують мікроекстракційное концентрування та наступне спектрофотометричне 
детектування з використанням пористих поліпропіленових волокон. Реалізація даного 
способу мікроекстракціі з наступним спектрофотометричним детектуванням 
аналітичного сигналу можлива при використанні як екстрагента 3-феніл-2,6-
димеркапто-1,4-тіопірону (Н2Ф) в амілацетаті. Даний реагент утворює з паладієм(II) 
забарвлені комплекси, що є малорозчинними у воді, але добре ‒ в амілацетаті. Даний 
органічний розчинник практично не змішується з водою та здатний на стінках 
поліпропіленових волокон утворювати рідку плівку, крім того, певна кількість 
амілацетату знаходиться в середині порожнистих поліпропіленових волокон. 
Встановлено, що при зануренні в розчин аналіту поліпропіленової фібри, попередньо 
обробленої даними реагентами, йони паладію(II) екстрагуються в рідку плівку. Щоб 
комплексам Pd(II) з Н2Ф пройти через стінки волокон в органічну фазу необхідний час, 
і цей процес залежить від рідинно-рідинної рівноваги. В ході експерименту 
встановлено, що при кімнатній температурі та перемішуванні з певною швидкістю за 
допомогою магнітної мішалки оптимальний час, необхідний для досягнення 
термодинамічної рівноваги між концентрацією аналіту в досліджуваному середовищі 
та в середині волокон, складає 25 хв для концентраційного інтервалу 1×10-7‒4×10-6 М. 
Після цього за допомогою мікрошприца 80 мкл екстракту поміщали між двома 
скляними пластинами та вимірювали за допомогою спектрофотометру Speсord M40 
оптичну густину при двох довжинах хвиль, що відповідали максимумам смуг 
поглинання в спектрах комплексу Pd(II) з Н2Ф (А1) та Н2Ф (А2) в амілацетаті. В 
концентраційному інтервалі 1×10-7‒4×10-6 М рівняння градуювального графіка 
залежності аналітичного сигналу (А1/А2) від концентрації (С, моль/л) Pd(II) 
представлено рівнянням прямої та має вигляд у=0,9806+0,1685×С, величина 
ймовірності аппроксимації R2 дорівнює 0,9965. Таким чином, показана можливість 
застосування рідинно-рідинної мікроекстракціі із застосуванням порожнистих 
поліпропіленових волокон для спектрофотометричного визначення Pd(II) методом 
градуювального графіка та показано нові можливості похідних димеркаптотіопірону 
для концентрування мікродомішок речовини.  
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Осуществлена экстракция комплексного соединения хрома(III) с 4-(2-
пиридиазо)резорцином (ПАР) с применением водорастворимых экстрагентов, 
удовлетворяющих требованиях «зеленой» химии [1, 2]. 

В данной работе проведены исследования по разработке ускоренной методики 
определения подвижных форм хрома(III) в шахтных отвалах. В качестве экстрагентов 
исследованы водорастворимые спирты, полимеры (полиэтиленгликоль ПЭГ-115) в 
присутствии высаливателей сульфата аммония, нитрата натрия. 

Оптимизированы условия извлечения подвижных форм хрома(III) из почвы: 
природа экстрагента, время встряхивания и др. Изучены оптимальные условия 
извлечения хрома(III) с ПАР в двухфазной водной системе: кислотность среды, 
концентрация реагента, экстрагента и др. Установлено, что максимальное извлечение 
хрома(III) (R = 94-98%) наблюдается при рН=4-11, с(ПАР)= (2,7-6,0)·10-4 моль/дм3. 

В оптимальных условиях извлечения хрома(III) изучено экстракционное 
поведение хрома(VI) и сопутствующих элементов. Практически не извлекаются в 
органическую фазу (R<1%) Cr(VI), Се(III), Sc(III), U(VI), Al(III), Mg(II) и Cu(II), Fe(III),  
Ni(II) в присутствии комплексона III. 

Состав экстрагируемого соединения хрома(III) с ПАР изучен методами ИК-
спектроскопии, спектрофотометрии в видимой области, сдвига равновесий, 
химического анализа [1]. Максимум полосы поглощения экстрагируемого соединения и 
комплекса в водной фазе совпадает и находится при 535 нм. Увеличение оптической 
плотности экстракта в 4 раза по сравнению с водной фазой происходит за счет 
абсолютного концентрирования (Vв.ф./Vо.ф.=3:1), действия ПЭГ как неионогенного 
ПАВ, сольватацией комплекса молекулами растворителя. Состав экстрагируемого 
соединения: Kt[CrR2]·2C3H7ОН (R – двузарядный анион ПАР, Kt – К+, NH4

+). 
Прямолинейная зависимость наблюдается в интервале 0,5-50 мкг Cr. Предел 

обнаружения, рассчитанный по 3S-критерию, составляет 1,4 мкг/дм3. 
Результаты проведенных исследований использованы для разработки методики 

экстракционно-фотометрического и экстракционно-атомно-абсорбционного 
определения подвижных форм хрома(III) в присутствии хрома(VI). Продолжительность 
определения составляет 20 мин. Относительное стандартное отклонение не превышает 
0,07. Методики отличаются селективностью, достаточной чувствительностью, 
применением малоопасных экстрагентов и апробированы на образцах шахтного отвала 
Новодружевской шахты, Луганской области. 

 
1. Симонова Т.Н., Дубровина В.А., Склярова Ю.А. Экстракционно-

фотометрическое определения хрома(III) с 4-(2-пиридилазо)резорцином в 
расслаивающихся водных системах // Укр. хим. журнал. – 2011. – Т. 77, № 12. – С. 105-
110.  

2. Симонова Т.М., Дубровина В.О., Портнянський В.Ю. Вилучення та визначення 
хімічних форм хрому в воді із застосуванням двофазних водних систем // Хімія та 
хімічні технології: Матеріали I Міжнародної конференції молодих вчених ССТ-2010. – 
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Анализ неизвестного вещества всегда является эмоциональной задачей для 

аналитика, особенно, если речь идет о сложных многокомпонентных органических 
смесях. Часто анализируемый объект способен к вторичным превращениям, в том 
числе во время анализа и пробоподготовки. Поэтому разработка методик такого 
анализа представляет собой актуальную задачу. Жидкие продукты коксохимии в 
настоящее время находят ограниченное применение как топливо. Потенциально их 
переработка может дать большое количество ценных реактивов/реагентов, а контроль 
над составом — дополнительные возможности управления процессом коксования. 
Однако, как оказалось, до сих пор не существует надежного метода качественной 
идентификации и количественного определения их компонент. Хромато-масс-
спектрометрический метод позволяет надежно идентифицировать органические 
соединения различной природы в таких объектах.  

Объектом исследования являлась коксохимическая фракция легкого масла 
Макеевского коксохимзавода, основное внимание уделялось минорным компонентам, 
ранее не исследовавшимся.  

Как основные компоненты, кроме метилнафталинов, достоверно  
идентифицированы (время удерживания, мин): 1,3-циклопентадиен(1,91); бензол (2,46); 
гептан (2,58); метилциклогексан (2,78); пиридин (2,89);  октан (3,25); 4-метилпиридин 
(3,45); стирол (4,02); фенол (4,58); индан (4,94); додекан (5,83); хинолин(6,40).  

Для повышения специфичности и достоверности хромато-масс-
спектрометрического определения примесных компонентов было использовано 
сравнение результатов с данными для образцов, обработанных 100% H3PO4. Эта 
обработка, мало влияя на относительное содержание компонентов, позволила 
практически полностью удалить из анализируемых образцов азотистые основания, 
циклопентадиен, пиридин и его производные, что заметно ослабило влияние на 
результаты образования комплексов. В обработанных образцах идентифицированы 
продукты алкилирования компонентов исходной смеси.  

Для компонентов исследуемого образца выполняется известная для классической 
газовой хроматографии зависимость времени удерживания веществ (RT) от их 
температуры кипения (Т) , что подтверждает надежность их идентификации: 

 
Круглыми точками на рисунке отмечены компоненты, идентифицированные как 

осколки химически нестойких образований (комплексы, азеотропы).  
Предложенный способ пробоподготовки, а также найденная корреляционная 

зависимость позволили увеличить надежность идентификации компонентов «живой» 
смеси. Таким образом, разработана методика идентификации и количественного 
определения компонентов широких коксохимических фракций. 
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Полігони твердих побутових відходів (ТПВ), місця видалення відходів та 

сміттєзвалища, які оточують населені пункти, можна віднести до екологічно 
небезпечних об’єктів. Кількість полігонів ТПВ та сміттєзвалищ невпинно зростає, а 
порушення умов організації таких об’єктів призводить до кардинальних змін цих 
територій, а також оточуючих об’єктів. Такі зміни супроводжуються порушенням умов 
ґрунтоутворення, погіршенням стану водоносних горизонтів, видовими змінами флори 
і фауни. В залежності від складу ТПВ, які накопичуються на територіях полігонів та 
сміттєзвалищ, характер змін екологічного стану цих територій змінюється і, для їх 
оцінки, доцільним є використання хімічних показників стану територій, перш за все 
ґрунтів. В даній роботі досліджено оцінку впливу сміттєзвалищ на яких складуються 
відходи різної природи та різного ступеня завантаження на екологічний стан прилеглих 
територій за хімічними показниками складу. 

Попередні дослідження показали, що хімічні показники складу ґрунтів, які 
найбільш повно характеризують зміни екологічного стану територій, можна об’єднати 
у наступні групи: окисно-відновний потенціал ґрунтів та вміст сірководню; актуальна 
кислотність ґрунтів; вміст і співвідношення неорганічних сполук Нітрогену (NO3

-, NO2
-

, NH4
+); вміст важких металів (ВМ). Для порівняння нами вибрані три групи полігонів 

ТПВ та сміттєзвалищ різного ступеня завантаження, а також характеру складованих 
відходів. Порівняння значень хімічних показників стану досліджуваних територій 
полігонів ТПВ та сміттєзвалищ проводили із фоновими значеннями, які одержані для 
ґрунтів лісу та луки на віддалі від об’єктів 500 та 1000 м відповідно. Слід зазначити, що 
відходи, які складуються на досліджуваних об’єктах, не піддаються сортуванню або 
роздільному збору, досліджувані полігони ТПВ і сміттєзвалища не мають належної 
інфраструктури, організовані з порушенням вимог. 

Як і очікувалося, вплив полігонів ТПВ та сміттєзвалищ на екологічний стан 
довкілля залежить від терміну експлуатації об’єкту, рівня його організації та характеру 
відходів, які складуються. В цілому показано, що спостерігаються кардинальні зміни 
стану ґрунтів територій полігонів та сміттєзвалищ, які поширюються за межі 
досліджуваних об’єктів на відстані до 500 і більше метрів. Ці зміни супроводжуються 
закисленням ґрунтів, зміною окисно-відновного потенціалу ґрунтів у бік 
відновлювального, що сприяє суттєвому зростанню концентрації сірководню. Вміст 
неорганічних сполук Нітрогену у ґрунтах сміттєзвалищ у 3-10 разів є більшим, ніж 
відповідні фонові значення. Крім того, спостерігається тенденція зростання вмісту 
відновлених неорганічних сполук Нітрогену (NO2

-, NH4
+), які є більш небезпечними 

ніж нітрати. Вміст сполук ВМ у ґрунтах сміттєзвалищ, на яких відсутні джерела їх 
надходження, є меншим ніж фонові значення, що зумовлено їх міграцією у водоносні 
горизонти та рослини (за рахунок зростання вмісту рухомих форм при закисленні 
ґрунтів), а на сміттєзвалищах, де складують відходи з високим вмістом ВМ (відходи 
залізниці), їх вміст у ґрунтах цих об’єктів та прилеглих територіях у 5-100 разів 
перевищує фонові значення. 

Таким чином показано, що полігони ТПВ та сміттєзвалища зумовлюють негативні 
зміни у стані ґрунтів, ступінь яких можна оцінити за хімічними параметрами. 
Мінімізація цього впливу передбачає дотримання вимог щодо організації полігонів 
ТПВ та сміттєзвалищ, а також сортування відходів. 
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Методи ідентифікації та кількісного визначення йоду в харчових продуктах, 
продовольчій сировині і біологічно активних добавках до їжі - одна з важких процедур 
в аналітичній хімії. Складність визначення йоду пов'язана з полівалентністю і леткістю 
йоду, його можливістю вступати в окислювально-відновні реакції з компонентами 
аналізованого продукту, а також його низьким  вмістом в досліджуваному об'єкті. 

Практично всі методики визначення  вмісту йоду вимагають попередньої 
підготовки проб, яка є одним з відповідальних етапів аналізу. У більшості способів 
детектування йоду органічна складова харчового продукту заважає проведенню 
аналізу. З метою усунення впливу органічних речовин і переведення всіх форм йоду в 
йодид проводили лужне  розкладання проби («сухе» озолення) в муфельній печі у 
платиновому посуді при температурі  650°С з наступною нейтралізацією сірчаною 
кислотою. Йод визначали фотометрично по забарвленню йодкрохмального комплексу. 
В якості окислювача використовували бромну воду. Надлишок брому видаляли 
зв’язуванням у трибромфенол. 

Визначено загальний вміст йоду у пробах фіточаїв двох торгівельних марок. 
Визначення загального вмісту йоду у фіточаях 

(n=5; Р=0,95; m=0,5000 г) 
 

ПРОБА 
Знайдено йоду 
С ± δ, мкг/г 

 

Sr 

Щитовидний 
Чай сухий трав’яний (добавка дієтична) 

16,0 ± 0,3 0,02 

Йодофіт щитовидний 
Фіточай №96 

1,6 ± 0,1 0,07 

Добова норма сладає 200 мкг. З наведених даних видно, що зразки досліджуваних 
фіточаїв не містять добової норми йоду навіть при 10-ти кратному вживанні.  

Оптимізовано умови пробопідготовки при визначенні загального вмісту та 
«рухомих» форм йоду у фіточаях та ламінарії – сировині для виробництва йодвмісних 
фіточаїв. 

Досліджено ступінь переходу йоду із проб ламінарії у водну фазу при 
заварюванні чаю. Досліди проведено в умовах максимально наближених до процесу 
заварювання: до наважки  ламінарії додавали суміш трав, які входять до складу 
фіточаїв у тих же співвідношеннях, що і у реальному чаї.  Встановлено, що зразок 
виробництва «Україна» містить 0,52% йоду, при заварюванні до водної фази 
переходить 60% йоду. Зразок виробництва «Росія» характеризується більшим вмістом 
«нерухомих» форм йоду. 

Перевірена правильність методики визначення загального вмісту йоду та 
«рухомих» форм йоду у фіточаях і ламінарії. Методика характеризується високою 
чутливістю (0,5 мкг йоду у 25,0 мл кінцевого розчину), гарною відтворюваністю Sr не 
перевищує 0,1. 
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Установление состава чернил шариковых ручек является одним из наиболее 

востребованных исследований при судебно-технической экспертизе документов. 
Существующие подходы базируются на применении (ВЭ)ТСХ, масс-спектрометрии 
(ESI, MALDI, LDI, DESI, DART), жидкостной хроматографии и электрофореза с 
спектрофотометрическим детектированием. Однако ТСХ позволяет идентифицировать 
только основные компоненты, масс-спектроскопические методы не позволяют 
определять минорные компоненты, спектрофотометрическое детектирование 
сопряжено с определенными трудностями  при идентификации. 

Предложено использование высокоэффективной жидкостной хроматографии в 
комбинации со спектрофотометрическим и масс-селективным детектированием, 
сочетающее высокую эффективность разделения с широкими возможностями по 
определению состава сложных смесей. Такой подход позволяет существенно 
расширить аналитические возможности экспертиз за счет повышения информативности 
и надежности определения компонентного состава чернил шариковых ручек. 

В качестве объектов анализа использованы вырезки штрихов, выполненных 
шариковыми ручками различных фирм-производителей из различных стран (Китай, 
Индия, Турция, Корея, Япония, Россия, Италия, Франция, Германия, Австрия, США) на 
белой бумаге (А4, 80 гм/м2, ECF). Разработаны оптимальные условия извлечения 
красителей из испытуемых образцов. Спектральное детектирование осуществлялось в 
диапазоне 250-700 нм на диодноматричном детекторе, для масс-спектрометрической 
регистрации использовали моноквадрупольный детектор в режиме сканирования 
положительных ионов в диапазоне 100-700 m/z. 

Нами были исследованы 40 образцов чернил синего, фиолетового и черного 
цветов различных марок методом ВЭЖХ-ДМД-МС, а также проведена идентификация 
основных компонентов. При использовании положительной ионизации электроспреем 
было установлено, что наиболее распространёнными компонентами являются 
производные розанилина (триарилметановые красители) – кристаллвиолет, метилвиолет 
и их диметилированные гомологи, красители ряда Виктория Голубой (B,BO,4R) и 
родаминовые красители – Родамин 6G, Родамин B. Дополнительная идентификация  
преобладающих компонентов проведена по спектральным данным в диапазоне 250-700 
нм. Было установлено, что важным признаком для дифференциации объектов может 
служить не только количество основных компонентов в их составе, но и другие менее 
значимые по содержанию вещества, определение которых обеспечивается высокой 
чувствительностью масс-спектрометрического детектирования.  

Использование ВЭЖХ с комплексным детектированием существенно повышает 
надежность идентификации компонентов чернил, а также позволяет определять 
минорные компоненты. Предлагаемый подход может служить эффективным 
инструментом для разрешения вопросов судебно-технической экспертизы документов и 
имеет большой потенциал для изучения процессов временных изменений в 
компонентном составе чернил, происходящих при хранении выполненных записей. 
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Фурфурол та оксиметилфурфурол є продуктами реакцій дегідратації та термічної 
дегідратації розкладання моноцукрів, які присутні в соках, кондитерських виробах та 
бджолиному меді. Присутність оксиметилфурфуролу в харчових продуктах небажана, 
тому що фуранові похідні є отруйними речовинами, можуть проявляти канцерогенні 
властивості.  

Насичені коричневі відтінки соку, нектару, набуті в процесі його переробки та 
зберігання, можуть свідчити як про порушення проведення технологічного процесу, 
неправильне зберігання сокової продукції так і про закінчений термін придатності до 
споживання. Ці хімічні та органолептичні зміни продукту свідчать про наявність 
високого вмісту фурфуролу та оксиметилфурфуролу, в соковому виробництві це 
називають “старінням продукту”. Великі кількості фурфуролу та оксиметилфурфуролу 
можуть міститися у меді, що свідчить про підгодівлю бджіл розтопленим цукром чи 
патокою або про неодноразове розігрівання меду. У меді вміст оксиметилфурфуролу не 
повинен перевищувати 25 мг/кг. 

Таким чином, фурфурол та оксиметилфурфурол відноситься до так званого 
індикатора якості і безпеки ведення технологічного процесу, дотримання правил 
зберігання, і навіть може свідчити побічно про фальсифікацію продукції. Токсична дія 
фурфуролу та оксиметилфурфуролу обґрунтовує необхідність нормування його 
максимальної кількості в продуктах, особливо продуктах дитячого харчування.  

Завдяки реакції взаємодії альдегідної групи фурфуролу з сполуками, що містять 
аміно групу (n-толуїдин, Н2NC6H4CH3, антранілова кислота, С6H4NH2СООН), 
утворюються забарвлені сполуки основ Шиффа. Ці сполуки мають смуги поглинання у 
видимій області спектра, а у вихідних компонентах ці смуги відсутні. 

Для фотометричного визначення суми масової частки фурфуролу та 
оксиметилфурфуролу у продуктах харчування нами використана реакція взаємодії 
фурфуролу з n-толуїдином, що супроводжується утворенням сполуки карміново-
червоного кольору. Встановлена прямолінійна залежність оптичної густини від вмісту 
фурфуролу при λ = 540 нм. Вміст суми масової частки фурфуролу та 
оксиметилфурфуролу з n-толуїдином визначали за допомогою градуювального графіка. 
Встановлено, що у представлених зразках крохмальної та мальтозної патоки вміст суми 
масової частки фурфуролу та оксиметилфурфуролу знаходиться у межах норми (9,3 
мг/кг та 14,2 мг/кг відповідно).  

Встановлено, що фурфурол з антраніловою кислотою утворює сполуку Шиффа 
малиново-червоного кольору. Ця реакція використана для визначення фурфуролу 
фотометричним методом за допомогою градуювального графіка при λ=530нм. Знайдено 
вміст суми масової частки фурфуролу та оксиметилфурфуролу у крохмальній та 
мальтозній патоці, він рівний 9,3 мг/кг, 14,6 мг/кг відповідно , що відповідає нормам. 

Результати фотометричного визначення вмісту суми масової частки фурфуролу та 
оксиметилфурфуролу з n-толуїдином та антраніловою кислотою добре корелюються 
між собою. З точки зору безпеки роботи з реагентами, більш придатною вважаємо 
методику визначення з антраніловою кислотою. Правильність та достовірність 
результатів визначень з антраніловою кислотою перевірили фотометричним методом 
добавок. 
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Оксирани мають широке застосування в якості хімічних проміжних ланок у 

виробництві розчинників, пластифікаторів, клеїв, синтетичних смол. Особливо 
вирізняються серед даного класу сполук α-оксиди, такі як епіхлоргідрин, що мають 
високу реакційну здатність. Найбільше практичне значення мають реакції 
епіхлоргідрину з нуклеофільними реактантами , зокрема, карбонових кислот: 
 

 
 

Ефективними каталізаторами реакції (1) є органічні основи, такі як третинні 
аміни, які дозволяють селективно провести синтез хлоргідринових ефірів органічних 
кислот нормальної будови. Не зважаючи на широке висвітлення проблеми 
каталітичного ацидолізу оксиранів в науковій літературі, були зроблені лише поодинокі 
спроби пояснити залежність між швидкістю нуклеофільного розкриття епоксидного 
циклу α-оксидів від структури та основності амінів. Проте відсутність чіткої, 
систематизованої інформації щодо перебігу реакції (1) в присутності третинних амінів 
не дозволяє однозначно описати механізм та пояснити закономірності даного процесу.  

Метою даної роботи є вивчення кінетичних закономірностей реакції взаємодії 
епіхлоргідрину з оцтовою кислотою. В якості каталізатора обрана основа - 
трибензиламін, який є стерично високо ускладненою сполукою          (pK  = 4,90 при 
25 °C). 

Дослідження кінетики реакції ацидолізу проводились у надлишку епіхлоргідрину, 
що одночасно виступає як реактант, та розчинник, при температури 80 °С. Контроль за 
ходом досліджуваної реакції здійснювали методом потенціометиричного кислотно – 
основного титрування. 

На основі кінетичних досліджень реакції каталітичного ацидолізу епіхлоргідрину 
оцтовою кислотою, що включали варіюванні концентрації каталізатору, встановлено, 
що кінетичні криві в координатах концентрація нуклеофільного реактанту – час мають 
складний S – подібний характер та відповідно індукційний період, час якого залежить 
від концентрації каталізатора. Кінетичні криві після індукційного періоду 
спрямляються. Зроблено припущення, що реакція по закінченню деякого часу починає 
підкорятися закону нульового порядку за кислотою. Порядок реакції за каталізатором є 
дробовий але близький до одиниці. Отримані кінетичні дані дозволяють уточнити роль 
третинного аміну як каталізатора реакції (1) та пояснити вплив стеричного фактору на 
кінетичні параметри реакції (1). 
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Гетероциклические соединения, в состав которых входят атомы азота, играют 

важную роль в жизнедеятельности организма. Производные пиримидинов входят в 
состав различных витаминов, коферментов, антибиотиков; используются как 
лекарственные препараты, фармакологическое действие которых прямо или 
опосредовано связано с влиянием на протекающие в живом организме 
свободнорадикальные процессы. Введение гетероциклических фрагментов в состав 
молекулы эффективных антиоксидантов является одним из способов получения 
биоантиоксидантов. В настоящее время наиболее широко применяемыми 
антиоксидантами являются фенолы и амины. Известно, что гидразоны, содержащие в 
качестве реакционного центра NH-группу, являются эффективными ингибиторами 
окисления органических веществ. Изучение антиоксидантной активности производых 
пиримидилгидразонов при окислении различных модельных систем, ее связи со 
строением соединений, позволяет расширить представление о механизмах действия 
ингибиторов в цепных свободнорадикальных процессах, целенаправленно 
синтезировать новые биоантиоксиданты. Недавние исследования, проведенные в 
области хирургической медицины, показало, что простой аналог 
пиримидилнуклеозидов [1-(β-оксиэтил)-4,6-диметил-1,2-дигидро-2-оксипиримидин] – 
ксимедон – проявляет высокую антиоксидантную активность благодаря енольной 
формы оксопиримидина. Цель данной работы – исследование ингибирующего действия 
производных пиримидилгидразонов при инициированном и автоокислении 
этилбензола.  

Объекты исследования – производные гидразонов, в молекулах которых 
варьируется строение альдегидной части (ряд пиримидилгидразонов). 

Методы исследования кинетики процесса – хемилюминесцентный и 
йодометрический. Как активатор свечения при хемилюминесцентных исследованиях 
использован дибромантрацен (ДБА), в качестве инициатора окисления – 
азодиизобутиронитрил (АИБН).  

Количественно антиоксидантную активность соединений при гомогенном 
окислении этилбензола характеризовали стехиометрическим коэффициентом 
ингибирования (f – число цепей, обрывающихся на одной молекуле ингибитора) и 
константой скорости взаимодействия вещества с пероксирадикалами окисляющегося 
субстрата (k7).  

Установлено, что пиримидилгидразоны имеющие в своем составе NH- и OH-
группы являются эффективными ингибиторами инициированного и автоокисления 
этилбензола. Антиоксидантное действие веществ этого ряда обусловлено обрывом 
цепей окисления на молекуле антиоксиданта. Наибольшей антиоксидантной 
активностью обладает [(4,6 – Dymethyl) – pyrimidin -2yl) – hydrazonomethyl] – 2,6 – 
dimethyl – phenol . 
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АКТИВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИНЕРАЛАХ НА ОСНОВЕ 
КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ С УЧАСТИЕМ Н2О 

Астахова Е.И. , Першина Е.Д. 
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского  
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Исследованы образцы мраморовидного известняка балки Васильевской 
(г.Севастополь) с содержанием СаСО3 в сером образце – 70%, в красном – 84%. С 
содержанием Fe в красном образце – 0,4%. С использованием метода 
дифференциального термогравиметрического анализа рассчитаны термодинамические 
параметры активационных процессов в области температур от 20оС до 400оС, 
отвечающим за содержание воды в карбонатных породах (таблица 1). 

Кривые нагревания (ДТА) и потери массы (ТГ) получали на дериватографе Q–1500D 
(Венгрия). Интервал температур 20-1000 оС, масса пробы-380 мг (серый образц) и 354 
мг (красный образец), скорость нагрева 20оС/мин, чувствительность весов (ТГ) -
2мг/дел. Атмосфера в печи: воздух; тигель открытый керамический. Эталон 
(термоинертное вещество) прокаленный Al2O3. Расчет содержания компонента в пробе 
проводили исходя из потери массы летучего составляющего при реакции термического 
разложения. 

Таблица 1 
Активационные параметры процессов выделения воды 

  

Образец Т, 
К 

К, 
10-3 мин-1 

Еакт, 
кДж/моль 

ln A Кол-во 
воды, мг 

Кол-во 
молей 

Кол-во 
молекул 

Серый 100 2,5 2,926 -5,0477 3,8 0,211 1,27 · 1023

400 1,06 27,088 -2,0083 3,76 0,209 1,26 · 1023 
Красный 120 0,18 30,540 84,8455 3,186 0,177 1,07 · 1023 
  

Анализ полученных данных при сопоставлении с энергиями активации диффузии 
протона в воде в электрохимических процессах (2,6 кДж/моль) позволил предположить 
аналогию движения протона в слабосвязанной воде минерала (интервал температур до 
1000С), содержащего только карбонат кальция. При наличии связанных ионов железа 
(Fe) этот эффект исчезает. Влияние Fe обнаруживается и в окклюдированной воде 
(более 1000С). В этом случае Еакт возрастает на 3,5 кДж/моль относительно чистого 
карбоната. Данные по Еакт симбатны для чистого карбоната - энергиям колебаний 
водородных связей в тетрамерам воды (26,9 кДж/моль), для известняка с железом – 
энергиям колебаний водородных связей в  пентамерах воды (30 кДж/моль). В 
соответствии с расчетными данными (табл.1), наличие даже незначительных количеств 
железа в минерале меняет структуру границы раздела минерал/ вода и строение 
активированного гидратного комплекса на поверхности минерала. 
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПЕНТАСИЛОВ НА ИХ КИСЛОТНЫЕ И 
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В настоящей работе исследовано влияние природы и концентрации 
модифицирующего соединения на кислотные и каталитические свойства пентасилов в 
превращении прямогонных бензинов в ароматические углеводороды (АРУ). 

С повышением температуры реакции выход ароматических углеводородов 
возрастает. При этом наибольший выход ароматических углеводородов во всём 
температурном интервале наблюдали в присутствии биметаллических катализаторов. 
Наибольший выход жидких углеводородов также достигается на биметаллических 
катализаторах. Для исследования использовалась прямогонная бензиновая фракция 
Бакинского нефтеперерабатывающего ПО «Азерияг». Характеристика прямогонной фракции 
представлена ниже: 

Фракционный состав:, 0С                 
Н.к.                                                         32 

10%                                                   62 
50%                                                   85 
90%                                                   110 

К.к.                                                         134 
Октановое число,м.м.                          59 
Содержание АРУ                                 9,6 
Углеводородный состав сырья, мас.%: н-ПрУ -24,4; i-ПрУ – 38,5; НфУ – 27,6; АРУ- 9,6. 

Исследовали водородные формы ЦВМ и ультрасила. Лантан и галлий вводили 
методом пропитки цеолитной матрицы водными растворами нитратов лантана и галлия. 
Перед каталитическими опытами цеолиты обрабатывали водородом при 5000С в течение 2ч. 
Процесс приготовления пропиточных образцов (La-НЦВМ, La-H-ультрасил,  Ga-H-
ультрасил, Ga-La-ЦВМ, Ga-La-H-ультрасил) состоял из следующих стадий: 
декатионирования, пропитки декатированного цеолита грануляции его со связующим ⎯ 
оксидом алюминия, сушки и прокалки. 

Заметный рост АРУ наблюдался на катализаторах, содержащих 0,1% галлия и 0,2% 
лантана. Наибольший выход АРУ (23,5%) получен на образцах, содержащих 2,0 %мас. 
галлия. На La-содержащих образцах наибольший выход АРУ (21,3%) достигается при 
концентрации лантана равной 3,0 %мас. Повышение концентрации галлия до 5,0 мас.% 
привело к небольшому уменьшению активности и селективности. 

Сопоставление активности катализаторов с различным соотношением 
концентраций галлия и лантана показало, что в результате введения в La-содержащий 
пентасил даже 0,1мас.% галлия, выход АРУ заметно увеличивается. На основании 
проведенных исследований оптимизирован состав цеолитов, условия проведения 
реакции и установлен синергизм действия промоторов. Наибольший выход 
ароматических углеводородов (28,5%) получен на биметаллическом катализаторе 2 
мас.% Ga и 1,0 мас.% La/Н-пентасил. Надо отметить, что после превращения 
прямогонной бензиновой фракции на биметаллическом катализаторе, октановое число 
ёе возросло до 82,1 (по м.м.). Полученная бензиновая фракция характеризуется низким 
(2-4мас.%) содержанием олефиновых углеводородов, что обеспечивает высокий 
индукционный период её окисления. Содержание бензола в жидком продукте не 
превышает 4,0 мас.%, что способствует снижению экологической опасности бензина и 
нагарообразования в двигателях. 
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Вибіркове каталітичне окиснення карбон монооксиду (реакція СО-PROX) на 

сьогоднішній день вважається найпростішим і найбільш ефективним способом 
очищення водневих газових потоків, які використовуються для живлення паливних 
елементів (ПЕ), від залишків СО. Паливний елемент – це електрохімічний генератор, 
якому притаманні високий ККД перетворення хімічної енергії в електричну, безшумна 
робота і модульність конструкції, безперервне вироблення енергії (на відміну від 
акумуляторів, які потребують періодичної заміни електроліту), а також екологічність 
паливного елементу і продуктів його роботи. Газові потоки водню для ПЕ, які 
одержують методом реформінгу метанолу або часткового окиснення рідких 
вуглеводнів, містять невелику кількість карбон монооксиду (близько 1-2%), який 
спричиняє псування паливних елементів. Каталізатор для вибіркового окиснення CO 
повинен мати високу активність і селективність по відношенню до реакції окислення 
СО в широкому діапазоні температур, з метою досягнення повної конверсії СО без 
небажаного споживання H2. Так, відомі дорогоцінні металеві каталізатори 
характеризуються високою активністю за досить низьких температур (до 373 К) і 
достатньою термічною стабільністю. Тим не менш, їм властива висока собівартість і 
низька селективність по відношенню до реакції окислення СО. 

Як альтернатива дорогоцінним каталізаторам можуть слугувати оксидні 
каталізатори на основі перехідних металів. Так, Cu та Fe-вмісні оксидні каталізатори у 
зв'язку з їх хорошими каталітичними характеристиками і низькою вартістю є бажаними 
об'єктами для вивчення у реакції вибіркового окиснення CO.  

Метою даної роботи було дослідження каталітичної активності Cu/Fe оксидних 
каталізаторів в реакції вибіркового окиснення СО в присутності водню в широкому 
температурному інтервалі (298-523К). 

Каталітичну активність зразків у реакції окиснення монооксиду карбону 
молекулярним киснем вивчали у проточному реакторі з хроматографічним аналізом 
реакційної суміші (2,0 об.% H2, 2,5 об.% O2, 1,0 об.% CO і 94,5 об.% He). Аналіз газів 
проводили з використанням хроматографа Shimadzu GC-2014 з детектором за 
теплопровідностю. Мірою каталітичної активності була температура 100% 
перетворення СО в СО2 (t100). Стан хемосорбованих частинок на поверхні каталізаторів 
вивчався термодесорбційним методом з мас-спектрометричним аналізом частинок, що 
десорбуються. Питома поверхня зразків вивчалася за низькотемпературною адсорбцією 
азоту, фазовий склад – порошковою рентгенодифрактометрією, морфологія поверхні 
каталізаторів вивчалася за допомогою скануючого електронного мікроскопа з 
енергодисперсивним аналізатором. 

Досліджено Cu/Fe оксидні каталізатори  в реакції вибіркового окиснення 
монооксиду карбону в присутності водню. Отримано каталізатори повного 
перетворення СО в СО2 за температур 408-448 К з досить високою селективністю 
(>80%) по відношенню до СO. Встановлено формування фази CuFeO2, яка, на нашу 
думку, відповідає за каталітичні перетворення. Особливістю даних зразків є те, що 
спочатку йде процес окиснення CO і лише потім починається процес окиснення H2. 

Таким чином дані каталізатори можна використовувати для очищення водню від 
домішок СО. 
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АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ГИДРАЗОНОВ 
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Гетарилгидразоны обладают широким спектром физиологической активности, 
используются как лекарственные препараты, фармакологическое действие которых 
прямо или опосредовано связано с влиянием на протекающие в живом организме 
свободнорадикальные процессы. Изучение антиоксидантной активности (АОА) 
гидразонов при окислении различных модельных систем, ее связи со строением 
соединений позволяет расширить представление о механизмах действия ингибиторов в 
цепных свободнорадикальных процессах, целенаправленно синтезировать новые 
биоантиоксиданты.  

В данной работе исследовано ингибирование производными гидразонов 
ароматических альдегидов жидкофазного окисления этилбензола (ЭТБ). Количественно 
АОА и антирадикальную активность (АРА) соединений при гомогенном окислении 
ЭТБ характеризовали, соответственно, стехиометрическим коэффициентом 
ингибирования (f) и константой скорости реакции с пероксирадикалами (k7). Метод 
исследования – хемилюминесценция. С использованием уравнений: 
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рассчитаны константы скорости реакции гидразонов с пероксирадикалами и 
стехиометрический коэфициент ингибирования.  

Анализ полученных данных показывает, что замена в гидразонной части 
молекулы фенила на π-дефицитный гетарил приводит к снижению на порядок k7 – 
эффективности ингибирующего действия  вследствие упрочнения NH-связи 
реакционного центра, при этом f возрастает – увеличивается длительность тормозящего 
действия. Введение карбонильной группы в α-положение к реакционному центру NH-
группе снижает как k7 так и стехиометрический коэффициент ингибирования. Это 
связано с нарушением цепи сопряжения, стабилизирующей гидразонильний радикал 
[InH]. В резултате чего радикалы ингибиторов могут активно участвовать в реакциях 
продолжения цепи и других побочных процессах, что и обуславливает низкие значения 
параметров антиоксидантной активности. При наличии двух реакционных центров в 
молекулах гидразонов (N-H и О-Н) протекает два параллельных процесса 
взаимодействия с пероксирадикалами, преобладает тот процесс, реакционная группа 
которого имеет меньшую прочность связи. Из исследованного ряда соединений 
наибольшей антиоксидантной и антирадикальной активностью обладают следующие 
пиридил и пиримидилгидразоны: 

N N
H

N

OH
OH

OMe
      

N

N

N
H

N

OH
OH

OMe

CH3

CH3  



- 46 -  кінетика та каталіз 

 

АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ ДУБИЛЬНОГО СЫРЬЯ В ПРОЦЕССЕ 
КАТОДНОГО ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЯ КИСЛОРОДА 

Гетьманенко Т.А., Белый А.В., Белая Н.И. 
Донецкий национальный университет 

sschemy@dongu.donetsk.ua 
 
Дубильные вещества (ДВ) растительного происхождения в последнее десятилетие 

приобретают все большую актуальность не как дубящие агенты, а как средства 
антиоксидатной направленности, способные проявлять высокую восстанавливающую 
способность в реакции со свободными радикалами. Данная группа веществ, имея ряд 
преимуществ перед мономерными аналогами (хорошая растворимость в воде, 
относительная химическая стабильность, простота и дешевизна получения), может 
быть во многих случая разумной альтернативой таким известным группам природных 
антиоксидантов как фенолкарбоновые, оксикоричные кислоты, флавоноиды, получение 
которых представляет собой, как правило, трудоемкий и дорогостоящий процесс.   

Целью настоящей работы является получение ряда экстрактов из дубильного 
сырья технического назначения, идентификация в их составе полимерных фенольных 
соединений и исследование антирадикальной активности полученных извлечений в 
процессе электровосстановления кислорода на ртутном капающем электроде. 

Объектом исследования было растительное сырье, в состав которого входит не 
менее 20% дубильных веществ. Экстракцию проводили водой методом мацерации при 
постоянном перемешивании в электрическом поле по принципу электродиализа. 
Качественный состав полимерных фенольных соединений определяли методами УФ-
спектроскопии и высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 
Количественный состав извлечений исследовали по содержанию дубильных и 
недубильных веществ методом перманганатометрического титрования в реакции с 
желатином и концентрированной соляной кислотой. Антирадикальную активность 
полученных экстрактов изучалась в процессе катодного электровосстановления 
кислорода (ЭВ О2) при Т=298 К в фосфатном буфере с рН=7,3-7,4 методами постоянно-
токовой и дифференциальной полярографии.  

По отработанной методике получен ряд водных экстракты с содержанием 
дубильных веществ от 7 до 15 масс.% в пересчете на сухой остаток. Наибольшее их 
количество (до 15 масс.% ) содержится в экстрактах из корней змеевика и кровохлебки, 
менее 10 масс.% – в извлечених из корней калгана, кермека и бадана. 

УФ-спектроскопические исследования показали наличие в спектрах исследуемых 
образцов характерных для полимерных фенольных соединений максимумов в области 
260 – 280 нм. Методом ВЭЖХ при длине волны 275 нм во всех экстрактах была 
идентифицирована таниновая кислота (Mr=1701,20) как основной представитель 
гидролизуемых дубильных веществ. 

В качестве модельной системы для исследования антирадикальных свойств 
дубильных веществ, содержащихся в составе полученных экстрактов, служил процесс 
ЭВ О2 до Н2О2 в водной среде на ртутном капающем электроде, протекающий по 
механизму аналогичному восстановлению О2 в клетках организма человека и 
животных. Для характеристики антирадикальной активности ДВ экстрактов 
использовали параметр id/id(э), равный отношению предельного диффузионного тока ЭВ 
О2 без добавок (id) и в присутствии экстракта (id(э)) с концентрацией 0,01 масс.% .  

Величина id/id(э) показывает во сколько раз уменьшается объемная концентрация 
кислорода за счет последующей химической реакции кислородных радикалов с ДВ 
экстрактов. Показатель уменьшается в ряду: корни бадана > корни кровохлебки > 
корни змеевика > корни калгана > корни кермека. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЭФФЕКТ (5/6) И КИНЕТИЧЕСКИЙ 
ИЗOТОПНЫЙ ЭФФЕКТ ВОДОРОДА В РЕАКЦИЯХ ЦИКЛОАЛКАНОВ В 
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Найдено,   что   растворы   метаванадиевой  кислоты ([HVO3]  ≥  10-2 моль/кг)  в  
94 %-ной серной кислоте окисляют насыщенные углеводороды (RH) при 40°С. 

Цель работы – изучение температурной зависимости эффекта (5/6), отношения 
констант скорости окисления циклопентана и циклогексана, и кинетического 
изотопного эффекта водорода (КИЭ), отношение констант скорости окисления 
циклогексана и циклогексана-d12, в системе HVO3 – H2SO4.  

Реакции изучали кинетическим распределительным методом (КРМ) с помощью 
ГЖХ (хроматограф ЛХМ-80-6, колонка SE-super на инертоне AW). 

Убыль циклоалкана в газовой фазе над раствором при [HVO3] >> [RH]р, а 
[RH]р ≤ 10–6 M описывается уравнениями: 

 
–(d[RH]g /dt) = kλ[RH]g , 

kλ= k ·[HVO3] / (1 + αλ),  α = [RH]g/[RH]l, 
(1)

 
где kλ – наблюдаемая (измеряемая) константа скорости псевдопервого порядка, k – 

жидкофазная константа скорости второго порядка, α – коэффициент равновесного 
распределения субстрата между газом (g) и раствором (l), λ = Vg/Vl – отношение 
объемов двух фаз в реакторе, который интенсивно встряхивается. 

Использовали конкурентный вариант КРМ. Реакцию изучали одновременно с 
двумя субстратами: циклопентан/циклогексан или циклопентан/циклогексан-d12, а 
также с метаном как внутренним стандартом. Конкурентный вариант КРМ позволяет 
определить отношение измеряемых констант в условиях, когда концентрация активной 
частицы в системе не известна и уменьшается во времени.  

Установлено, что с повышением температуры от 40 до 90 °С величина эффекта 
(5/6) растет от 0,17 до 0,32. Из уравнения Аррениуса для эффекта (5/6) с учетом числа 
связей С–Н в с-С5Н10 и с-С6Н12 (10/12): 

 
lg(5/6) = lg (1,2·A5 /A6 ) + (E6 – E5) / 2,303RT, (2)

 
определены активационные параметры: (E6–E5) = –11,2 ± 0,7 кДж/моль, 
lg(1,2A5/A6) = 1,1 ± 0,1. Найденное в этой работе отрицательное значение разности 
энергий активации для циклогексана и циклопентана позволило отнести 
непосредственный реагент, вероятно диоксокатион ванадия(V) 2VO+ , к ранее изученной 
группе  электрофилов  (катионы  +

2NO ,  2Pd + , +
3HSO , OH+ ),   для которых величина 

E6 – E5 < 0 и равна в среднем (–5,5 ± 0,2) кДж/моль. По измеренным значениям эффекта 
(5/6) и отношениям констант скорости окисления с-С5Н10 и с-С6D12 рассчитаны 
величины КИЭ. С повышением температуры от 40 до 90°С КИЭ снижается от 3,6 до 
1,5, что характерно для большинства изученных реакций циклоалканов с 
электрофилами, окислителями и металлокомплексами в растворах. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГИДРОКРЕКИНГА н-ГЕПТАНА 
НА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАТАЛИЗАТОРАХ 

Мамедова А.З., Ахмедов Э.И., Мамедов С.Э., Ахмедова Н.Ф.  
Бакинский государственный университет 

mamedov-sabit@rambler.ru 
 

Известно, что цеолиты типа ZSM-5 проявляют высокую активность в реакциях 
гидрокрекинга углеводородов. Представляется интересным изучить влияние 
модификации цеолитов типа ZSM-5 переходными металлами с целью увеличения их 
активности и в разрыве С-С и С-Н-связей. 

Каталитические свойства биметаллических Me-Re-систем на цеолите типа ZSM-5  
изучали при массовом соотношении Ме:Re равном 1:1. Добавка второго металла к 
монометаллическому Re-содержащему катализатору существенно изменяет его 
гидрокрекирующую активность и селективность. В разрыве С-С-связи высокую 
активность проявляют Mo-Re, Ni-Re, Zr-Re и Ru-Re системы. V-Re, Ti-Re и Pb-Re-
цеолитные системы проявляют низкую активность в разрыве С-С-связи. Эти 
катализаторы заметную активность проявляют при температурах выше 300 0С. При 
этом происходит разрыв центральной С-С-связи в н-гептане с образованием пропана и 
изобутана. На парах Ru-Re и Zr-Re гидрогенолиз н-гептана протекает с более высокой 
скоростью, чем гидрокрекинг. На парах Mo-Re и Ni-Re гидрокрекинг н-гептана 
протекает с высокой селективностью. В присутствии последних пар конверсия н-
гептана при 270 0С составляет 91-96,0 мас.%. Причём при этой температуре выход 
метана не превышает 3,0 мас.%.  

Анализ данных электронномикроскопических исследований позволил установить, 
что структура Me-Re/ZSM-5 катализаторов достаточно сложна. Размер частиц металлов 
для катализатора Pb-Re/ZSM-5 колеблется от 10 до 80 нм, а для катализаторов Ni-Re и 
Mo-Re/ZSM-5 от 2 до 25 нм. На катализаторе  Pb-Re/ZSM-5 некоторая часть 
мелкодисперсного рения объединяется в своеобразные структуры, имеющие вид 
цепочек. Кроме того, обнаружены тонкие структуры, лежащие одна на другой. Их 
появление связано с образованием кластеров-ассоциатов Pb-Re, в которых свинец, 
обладающий меньшей поверхностной энергией, сегрегирует на рение. На 
катализаторах Mo-Re и Ni-Re/ZSM-5 сегрегирование одного металла другим не 
происходит. 

Введение металлов в состав Re/ZSM-5 изменяет также энергетический спектр 
адсорбированного водорода. Добавка Pb, Tc и V в состав катализатора Re/ZSM-5 
существенно снижает количество адсорбированного водорода (приблизительно в 5 раз) 
от 2,45·10-4 до 0,51·10-4 моль Н2/г Σ Ме). В отличие от этих металлов введение Ni, Ru, 
Mo и Zr в состав катализатора Re/ZSM-5 повышает количество адсорбированного 
водорода, приблизительно в 3 раза от 2,45·10-4 до 6,9-7,3·10-4 моль Н2/г Σ Ме. 

Таким образом, в результате сегрегации Pb, Tc и V на поверхности рения с 
образованием кластеров-ассоциатов происходит уменьшение числа активных центров, 
способных хемосорбировать водород, что приводит к снижению активности 
катализатора. В биметаллических системах Mo-Re, Ni-Re, Zr-Re и Ru-Re частицы 
металлов находятся в более дисперсном состоянии с образованием кластеров из 
небольших групп атомов, способных проникать в каналы цеолита и располагаться 
вблизи бренстедовских кислотных центров, что приводит к увеличению числа 
активных центров и подвижности протона ОН-групп цеолита, и тем самым 
способствует повышению гидрокрекирующей активности катализатора при низких 
температурах. 



кінетика та каталіз   - 49 - 

 

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ХИНОЛИЛГИДРАЗОНОВ 
ПРИ ОКИСЛЕНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
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Донецкий национальний университет 
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Протекание свободнорадикальных процессов окисления в органических 
материалах приводит  к ухудшению их потребительских свойств. Для замедления таких 
процессов применяют антиоксиданты. Антиоксидантная (биоантиоксидантная) терапия 
является необходимым способом лечения многих заболеваний, в развитии которых 
определенную роль играют свободнорадикальные процессы. Одним из путей 
получения биоантиоксидантов является внедрение гетероциклических фрагментов в 
молекулу эффективного антиоксиданта.  Среди эффективных антиоксидантов можно 
выделить арилгидразоны, которые обрывают цепи по реакции с пероксильными 
радикалами. Модификация этих соединений природными фрагментами, например, 
лепидиновыми, может являться достаточно перспективной с точки зрения получения 
новых биоантиоксидантов.  Хинолиновое ядро, которое входит в состав липидина,   
является фрагментом лекарственных препаратов (плазмоцид, хинин). Кроме того, 6-
этокси-2,2,4-триметилгидрохинолин (этоксихин) является одним из сильных 
ингибиторов низкотемпературного окисления углеводородов. В обрыве цепей 
окисления в данном соединении участвует NH-связь гетероцикла.   

Целью данной работы является изучение антиоксидантных свойств 
хинолилгидразонов при инициированном и автоокислении этилбензола. 

Методы исследования кинетики процесса – хемилюминесцентный и 
йодометрический. Количественно антиоксидантную активность ингибиторов 
окисления характеризовали  периодом индукции (τ), стехиометрическим 
коэффициентом ингибирования (f), константой скорости взаимодействия с 
пероксильными радикалами (k7). Объекты исследования имеют следующую структуру: 
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Установлено, что введение хинолилгидразонов приводит к снижению 

хемилюминесцентного свечения, т.е. хинолилгидразоны взаимодействуют с 
пероксильными радикалами этилбензола. Антиоксидантная активность 
хинолилгидразонов находится на уровне стандартного ингибитора ионола.  В условиях 
высокотемпературного автоокисления хинолилгидразоны сохраняют свое 
ингибирующее действие. 
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КИНЕТИКА И МЕХАНИЗМ РЕАКЦИИ ДИГИДРОКСИФЕНИЛТИАЗОЛОВ 
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Тиазолы применяются в медицине в качестве антибактериальных препаратов, 
продемонстрирована их потенциальная возможность выступать в роли 
противоопухолевых, нейропротекторных и противовоспалительных агентов. Методы 
тонкого органического синтеза позволяют вводить в молекулу тиазола и его 
производных дополнительные функциональные фрагменты, что позволяет расширить 
спектр фармакологического действия получаемых веществ. При введении в молекулу 
тиазола пирокатехинового фрагмента ожидается появление антиоксидантного эффекта, 
обусловленного взаимодействием последнего с пероксильными и алкоксильными 
радикалами. Непосредственно изучать реакционную способность этих соединений, по 
отношению к указанным радикальным интермедиатам, в условиях приближенных к 
реальным, достаточно сложно. Более простым и доступным способом является 
исследование реакционной способности этих соединений по отношению к стабильным 
радикалам, например к 1,1-дифенил-2-пикрилгидразилу (DPPH). 

Взаимодействие 4-(3′, 4′-дигидроксифенил)тиазолов и дигидроксибензолов с 
DPPH изучали спектрофотометрическим методом в изопропиловом спирте при 288 K. 
Реакцию взаимодействия фенолов (QH2) с DPPH можно представить схемой: 
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За кинетикой следили по убыли в реакционной смеси DPPH при длине волны 

522 нм. Концентрацию DPPH в реакционной среде поддерживали постоянной, а 
концентрацией субстратов окисления варьировали в пределах двух порядков. 

Кинетические кривые реакции QH2 с DPPH имеют вид кривых с насыщением. С 
увеличением концентрации 4-(3′, 4′-дигидроксифенил)тиазола или дигидроксибензола 
начальная скорость реакции возрастает. Установлено, что 4-(3′, 4′-
дигидроксифенил)тиазолы проявляют большую реакционную способность по 
отношению к DPPH, чем сам пирокатехин. Реакционная способность 
дигидроксибензолов в этом процессе зависит от расположения гидроксильных групп, 
так как скорость взаимодействия DPPH с гидрохинона примерно в семь раз выше, чем с 
пирокатехином. 

После окончания процесса оптическая плотность реакционной смеси, 
определяемая по полосе поглощения DPPH, при длине волны 522 нм 
( 002 ]DPPH[]QH[ > ) не падает до нуля. То есть, образующиеся в этом процессе 
продукты также поглощают в видимой области спектра и их накопление в системе 
следует учитывать при обработке кинетических кривых расходования DPPH. В связи с 
этим для вычисления констант скорости и порядков реакции по DPPH использовали 
метод Гугенгейма, а для установления констант скорости и порядков реакции по 
субстратам окисления использовали метод Вант-Гоффа. 
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Відомо, що для деяких фізико-хімічних систем у нерівноважних умовах 
характерине виникнення монотонної та коливної нестійкості, що може привести до 
зриву заданого стаціонарного режиму та зміни технологічних характеристик процесу, 
тому важливо вміти прогнозувати їх виникнення. 

У багатьох випадках процеси на електроді ускладнюються фізичною 
(електростатичною та специфічною) адсорбцією електроактивних чи 
неелектроактивних речовин, однак їхня роль у виникненні монотонних та періодичних 
нестійкостей тривалий час недооцінювалася, зокрема, при поясненні такої поведінки 
систем з електроокисненням катіонів чи електровідновленням аніонів. Так, в літературі 
описана автоколивна  поведінка електрохімічнихі системи з відновленням аніонів 
[PtCl4]2-, [PtCl6]2- S2O8

2-, [Fe(CN)6]3- , [IrCl6]2–, [IrBr6]2– та ін., однак задовільного 
пояснення її виникнення до цих пір немає.  

Крім того, математичне описання специфічної адсорбції здійснювалося в рамках 
теорії уповільненого розряду-іонізації, яка враховує адсорбцію (специфічну і 
електростатичну) розподілом Больцмана ,що експериментально підтверджується лише 
в області малих концентрацій, оскільки не враховується, що адсорбція обмежена і 
закінчується або утворенням щільного моношару/моношарів або повним заповненням 
всіх адсорбційних центрів). Крім того, не враховується енергетичні/силові аспекти, які 
суттєво впливають на швидкість/константу рівноваги адсорбції – це латеральна 
адсорбат-адсорбат взаємодія та залежність потенціальної енергії ПЕШ (електричної 
енергії плоского зарядженого конденсатора) від поверхневої концентрації адсорбату. 

Таким чином, теоретичне пояснення ролі електростатичної, специфічної 
адсорбції електроактивних та нелектроактивних компонентів та зміни структури ПЕШ 
у виникненні коливної нестійкості в електрохімічних системах потребує подальших 
досліджень. З огляду на вищесказане, поставлено задачу сформулювати математичну 
модель електрохімічної системи яка враховує електростатичну і специфічною 
адсорбцією електроактивних та неелктроактивних компонентів, позбавлена вказаних 
недоліків і базується на теорії специфічної адсорбції неорганічних (модель Алексєєва-
Попова-Колотиркіна) і органічних (модель Фрумкіна) молекул/іонів та 
електростатичної адсорбції Гуї-Чепмена-Штерна. Аналізуючи побудовану математичну 
модель з допомогою біфуркаційного аналізу на виникнення біфуркації Хопфа зроблено 
висновки про роль фізичної адсорбції у виникненні осциляцій.  
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Перспективність використання активованих вуглецевих волокон (ВВ) як носіїв 
каталізаторів або створення на їх основі каталітичних систем зумовлене їх великою 
питомою поверхню та характерними для ВВ механічними властивостями. З огляду на 
хімічну інертність ВВ матриці розробка методів хімічного модифікування поверхні ВВ 
є важливою задачею. 

Як вихідний матеріал використовували вуглецеве волокно, виготовлене з 
поліакрилонітрилу (ВВ-ПАН). Для одержання активних прекурсорів, функціональні 
групи яких здатні до заміщення на азотовмісні групи, проведено бромування ВВ.  

Бромування ВВ-ПАН рідким бромом: 5 г вуглецевого волокна обробляли 5 мл 
сухого рідкого брому протягом 1 год. Зразок вакуумували, обробляли розчином 
оксалату калію до припинення виділення газу, промивали водою до відсутності у 
промивних водах іонів брому. Зразки сушили при 120оС.  

Методом ХА встановлено, що концентрація брому в одержаних зразках складає 
близько 0,5 ммоль/г. При дослідженні зразків методом ТГА показано, що 
температурний інтервал десорбції брому складає 170-320°С з максимумом при 220°С. 
При досліджені цих зразків методом ТПДМС показано, що основним продуктом 
десорбції в температурному 
інтервалі 100-600ºC є HBr, 
температури максимального 
виділення якого складають 160 та 
390°С. 

Заміщення брому на залишки 
амінів: зразок бромованого ВВ 
заливали відповідним рідким 
аміном і витримували протягом 12 
год. в автоклаві при температурі 
120ºС. Після цього ВВ промивали 
водою та розведеною соляною 
кислотою для видалення фізично 
сорбованого аміну, потім водою до 
нейтральної реакції промивних 
вод. Після цього ВВ висушували 
на повітрі при 100ºС протягом 2 
год. Для модифікування було 
використано етилендіамін (En), 
сульфоланілетилендіамін (SuEn), піперазин (Pi), моноетаноламін (MEA), діетиламін 
(Et2N). Обробка цими речовинами зразків ВВ-ПАН без попереднього бромування не 
забезпечувала введення в поверхневий шар азотовмісних функціональних груп в 
помітній кількості.  

Методами ТГА та ТПДІЧ показано, що концентрація аміногруп в модифікованих 
зразках ВВ-ПАН, що були попередньо оброблені рідким бромом, становить до 0,5 
ммоль/г. Температурний інтервал десорбції аміногруп складає 140 - 370°С з 
максимумом при 210-260°С, зокрема для зразка ВВ-ПАН@Br2@SuEn десорбція 
аміногруп відбувається в інтервалі температур 140-350°С з максимумом при 215°С 
(рисунок). 

Рисунок. Температурні залежності зміни 
маси в інтегральній (1), диференціальній формі 
(2) та швидкість виділення SO2 (3) для зразка ВВ-
ПАН@ Br2@SuEn. 
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Известно, что в объектах природного происхождения большинство 

окислительных процессов протекает с участием кислорода. При этом существенную 
роль играет не только кислород, но и важнейшие продукты его  превращений – 
супероксид–анион радикал О2

·-, гидроксильный радикал НО·, гидропероксильный 
радикал НОО· и т.д.  Их высокая активность приводит к ускорению процессов 
окисления и вызывает многочисленные патологические состояния, подавить которые 
можно путем дезактивации радикальных форм кислорода в реакции с 
антиоксидантами, обладающими сильными восстановительными свойствами. В этом 
плане в качестве модельной системы может быть использована реакция 
электровосстановления кислорода (ЭВ О2) в водных средах, идущая по механизму, 
аналогичному восстановлению кислорода в клетках организма человека и животного.  

Целью данной работы является изучение кинетики процесса ЭВ О2 до Н2О2 в 
присутствии моногидроксибензойных кислот и их производных в водных средах на 
ртутном капающем электроде (РКЭ) с последующей гомогенной химической реакцией 
кислородных радикалов с фенолят-ионами. 

Экспериментальные исследования проводили на полярографе ПУ-1, 
интегрированным с ПК, в постоянно-токовом (при малых скоростях развертки до 2-2,5 
мВ/с) и дифференциальном режимах в диапазоне рабочих потенциалов от 0 до -1 В при 
температуре 298К. Рабочим электродом служил РКЭ, электродом сравнения – донная 
ртуть. В качестве фонового электролита использовали фосфатный буфер с рН=7,3–7,4. 

Логарифмический анализ полярографической кривой ЭВ О2 без добавок 
антиоксиданта показал, что в условиях эксперимента процесс протекает как обратимый 
двухэлектронный. В присутствии гидроксибензойных кислот ЭВ О2 может протекать 
как электродный обратимый процесс с последующей необратимой химической 
реакцией (ЭОНХ) по механизму ЭХ (Э – электродная стадия, Х – химическая стадия): 

 

O2 + e + H+ HOO
HOO + PhO- + H+ H2O2

k
 

 

Такое предположение подтверждается наличием ряда характеристик для 
подобных процессов: при увеличении концентрации гидроксибензойной кислоты 
форма волны не меняется, но при этом уменьшается величина предельного тока ЭВ О2 
и наблюдается сдвиг потенциала волны в положительную область, что свидетельствует 
об облегчении процесса ЭВ О2 за счет взаимодействия ионной формы антиоксиданта с 
кислородными НОО▪ радикалами.  Показано, что последующая химическая 
реакция фенолят-иона с НОО▪ является реакцией второго порядка. Константы скорости 
(k) исследуемой реакции были определены по кинетическим данным, полученным при 
непрерывной записи предельного тока восстановления кислорода до перекиси 
водорода. Полученные значения k позволили установить взаимосвязь структура – 
реакционная способность в ряду моногидроксибензойных кислот и их производных. 

По закономерностям влияния фенольных кислот на процесс катодного 
электровосстановления кислорода в условиях, которые в известной мере моделируют 
простейшие биологические системы, можно будет составить представление о 
механизме их действия в живых организмах. 
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Дигидроксибензолы являются известными экотоксикантами. В водной среде, а 
особенно в водно-щелочной среде полифенолы могут окисляться молекулярным 
кислородом и принимать участие в процессах зарождения радикалов. Вопрос о 
механизме окислительных трансформаций фенолов в водных средах остается до 
настоящего времени дискуссионным. Критерием возможности переноса электронов с 
полифенола на кислород может служить сравнение электрохимических потенциалов 
процесса переноса электронов. Ранее были получены начальные скорости окисления 
замещенных гидрохинонов газоволюмометрическим методом в фосфатной буферной 
системе, рН 8.0. 

Цель данной работы – определение потенциалов полуволны (Е1/2) гидрохинона и 
его 2-бром-, 2,5-дибром-, 2-метил-, 2,3,5-триметил-, 2-хлор- и 2,5-дихлорпроизводных. 

Методом постоянно-токовой вольтамперометрии в фосфатной буферной системе 
(рН 8.0, 298 К) были получены циклические вольтамперограммы (ЦВА) указанных 
соединений при скоростях 
развертки потенциала (ω) в 
диапазоне от 1 до 500 мВ/с. 
Эксперимент выполнялся в 
трехэлектродной ячейке. В качестве 
рабочего электрода использовался 
углеситаловый электрод, 
вспомогательным электродом 
служил платиновый электрод, а 
электродом сравнения – 
хлорсеребряный. Фоновый 
электролит – 0.1 М фосфатный 
буфер. Растворы полифенолов 
содержали 4% этилового спирта. 

На рисунке приведены ЦВА 
гидрохинона при различных 
значениях скорости развертки. 

Использование электрохимического подхода позволяет регистрировать 
первичную стадию окисления полифенолов – процесс переноса электрона и дает 
возможность прямого определения редокс-потенциала изучаемых соединений. На ЦВА 
имеются четкие пики волн анодного окисления и катодного восстановления. Разность 
потенциалов окисления (Еох) и восстановления (Еred) для всех изученных полифенолов 
за исключением 2,5-дихлоргидрохинона находятся в пределах от 50 до 70 мВ, что 
свидетельствует об обратимости процесса электрохимического окисления 
полифенолов, которое сопровождается переносом одного электрона. По полученной 
зависимости Еох и Еred от ω-1/2 методом регрессионого анализа были определены 
параметры уравнения прямой E = E1/2 + a·ω-1/2, c учетом того, что а=0. Полученные 
потенциалы полуволны Е1/2 является наиболее приближенным к редокс-потенциалу 
E(QH2/QH•). 

Наблюдаемая симбатная зависимость логарифма начальной скорости окисления 
от потенциала полуволны подтверждает предположение, что начальной стадией 
процесса автоокисления гидрохинонов является процесс переноса электронов.  
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Рис. ЦВА гидрохинона при различных 
скоростях развертки:  
1 – 10 мВ/с; 2 – 50 мВ/с; 3 – 100 мВ/с. 
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Каталітичне окиснення карбон моноксиду залишається задачею, важливою як з 

практичної точки зору – для очищення газових викидів підприємств та/або автомобілів, 
так і з теоретичної, оскільки є важливою модельною реакцією гетерогенного каталізу. 
Останнім часом розроблено велику кількість різноманітних оксидних каталізаторів 
окиснення СО на основі оксидів 3d-металів, як масивних, так і нанесених, та показано, 
що висока каталітична активність насамперед зумовлюється дисперсністю частинок 
оксиду та дефектністю поверхні. 

В ряді робіт велику увагу приділяли композитним каталізаторам на основі оксидів 
міді та кобальту, які є більш активними за індивідуальні оксиди, та пояснювали явище 
синергізму частковим заміщенням міді кобальтом у структурі основної солі міді, що є 
прекурсором для оксиду міді у синтезі. У подальших дослідженнях це було 
спростоване. З метою окремо дослідити вплив заміщення міді кобальтом в даній роботі 
було одержано ряд мішаних гідроксонітратів міді-кобальту (CuxCo1-x)2(OH)3NO3 з 
різним співвідношенням металів шляхом співосадження у контрольованих умовах та 
досліджено каталітичну активність в окисненні СО оксидних каталізаторів, одержаних 
з цих прекурсорів. 

Фазовий склад гідроксосолей було досліджено за допомогою рентгенофазового 
аналізу, наявність лише однієї фази заміщеного гідроксонітрату, а не суміші солей міді 
та кобальту, показано за допомогою термічного аналізу та диференціальної скануючої 
калориметрії. ІЧ-спектри одержаних зразків відповідали ІЧ-спектру чистої сполуки 
Cu2(OH)3NO3, одержаної препаративним методом. Морфологія частинок прекурсорів та 
рівномірність розповсюдження металів по об’єму зразка досліджувалися за допомогою 
скануючої електронної мікроскопії з рентгеноспектральним мікроаналізом. Каталітична 
активність одержаних каталізаторів була досліджена у проточному реакторі в 
реакційній суміші, що містила 2 % СО та 20 % О2, за атмосферного тиску при 
загальному потоці суміші 100 см3/хв. 

Температури повного перетворення СО у СО2 для всіх зразків складали 130 оС 
незалежно від співвідношення металів, що свідчить про відсутність впливу 
ізоморфного заміщення міді кобальтом на каталітичну активність. 

Висока каталітична активність цих каталізаторів (типові температури повного 
окиснення СО для каталізаторів на основі оксиду міді, досліджених в таких же умовах, 
знаходяться в межах 150-240 оС), таким чином, пояснюється високою дисперсністю 
одержаних каталізаторів та високою дефектністю поверхні (остання підтверджена 
мікроскопічними дослідженнями). 
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Современные требования к технологическим процессам аэробного окисления 

ароматических соединения ограничивают использование ионов переходных металлов в 
качестве катализаторов из-за их токсичности. Применение в качестве катализаторов 
циклических имидов -  прекурсоров нитроксильных радикалов – позволяет проводить 
окисление с высокой селективностью и конверсией в мягких условиях. 
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Однако этот катализатор имеет ряд недостатков: нестабильность в процессах 
окисления, низкую растворимость в неполярных растворителях, склонность к 
гидролизу в обводненных средах. Эти недостатки можно преодолеть путем 
модификации катализатора – введения различных групп в ароматическое ядро, защитой 
гидроксиимидной группы, модификации окружения гидроксиламинного фрагмента.  

Для исследования каталитической активности был синтезирован ряд N-
гидроксифталимидов с различными заместителями в 3- и 4 положении ароматического 
ядра (Cl-, F-, Br-, J-, CH3-, (CH3)3C -, -COOH, -NO2). Разработаны методики получения 
катализаторов достаточной степени чистоты для кинетических исследований. Часть N-
гидроксифталимидов получена впервые.  Все соединения были охарактеризованы 
методами ЯМР и ИК спектроскопии.  

Нитроксильные радикалы, служащие каталитическими частицами в окислении, 
были получены путем окисления соответствующих N-гидроксифталимидов, 
определены их спектроскопические характеристики – максимум полосы поглощения и 
коэффициент экстинкции в УФ-спектроскопии, aN и g-фактор – в ЭПР спектроскопии. 
Изучена также кинетика распада радикалов, основной реакции дезактивации 
катализатора. 

Показано, что введение определенных групп (CH3-, (CH3)3C, F-) повышает 
скорость окисления кумола, тогда как введение нитрогруппы приводит к полному 
ингибированию окисления.  Также к резкому снижению скорости окисления приводит 
замещения протона гидроксиимидной группы на алкильную или ацильные группы. Как 
правило, введение заместителя-галогена оказывает неоднозначный эффект на скорость 
реакции окисления, во многом зависящий от природы сокатализатора.  

В общем, влияние структуры на каталитическую активность нельзя трактовать 
только в рамках донорно-акцепторных характеристик заместителей. Немаловажную 
роль здесь играют факторы самоассоциации катализатора, стабильности радикала и 
пространственные характеристики N-гидроксифталимидов.  
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Реакція α-оксидів з нуклеофільними реагентами в присутності каталізаторів має 
широке застосування, зокрема в синтезі фармацевтичних препаратів (каразолол, 
діперодон, хромогліцінова кислота), в лакофарбовій промисловості, при отриманні 
пластичних матеріалів, антикорозійних композицій, клеїв, герметиків, тощо. 

Утворення гліцидилових ефірів карбонових кислот протікає в дві стадії: 

 
 
 

 
На регіоселективність розкриття епоксидного циклу в реакції асиметричних α-

окисей з гідроксилвмісними сполуками впливають різні фактори, зокрема 
співвідношення та природа вихідних реагентів, розчинника, структура каталізатора, 
температура.  

Метою даної роботи є вивчення впливу структури каталізатору та реагенту на 
співвідношення  продуктів «нормального» та «аномального» розкриття епоксидного 
циклу в реакції ацидолізу епіхлоргідрину карбоновими кислотами в присутності 
органічних основ.  

Об’єктами дослідження обрані оцтова та бензойна  кислоти, епіхлоргідрин в 
якості розчинника і субстрата одночасно, каталізатор – тетраетиламоній бромід та N,N-
диметиланілін. Умови експерименту: концентрація кислотного регента – 0,300 моль/л, 
каталізатора – 0,005 моль/л, температура дослідження – 60°С. Очистка вихідних 
речовин проводилась згідно стандартних методик, температури топлення та кипіння 
відповідають літературним даним. Визначення складу хлоргідринових ефірів 
проводилося за допомогою 1Н ЯМР спектроскопії. 

Проведено синтез продуктів реакції (І) для різних реагентів та каталізаторів. 
Відпрацьована методика виділення та очищення продуктів реакції. Показано, що вихід 
«нормального» продукту вище для реакції, що каталізується N,N-диметиланіліном ніж 
тетраетиламоній бромідом. Спостерігається вплив природи кислоти на вихід 
«нормального» продукту: при ацидолізі епіхлоргідрина оцтовою кислотою 
регіоселектиність вище в порівнянні з бензойною кислотою. Аналіз літературних даних 
показує, що для реакції оксиранів з фенолами та спиртами при каталізі кислотними 
реагентами, «нормальний» та «аномальний» продукт утворюються практично в 
однакових співвідношеннях. Каталізатори основної природи збільшують частку 
продукту «нормального» приєднання. Показано, що збільшення розміру радикалу в α-
окисі та підвищенні температури процесу знижує вихід «аномального» продукту.  

«нормальний» продукт  «аномальний» продукт  
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Актуальность проблемы изучения ингибирующих свойств лекарственных форм 

связана с тем, что для некоторых из них выявлена корреляция между способностью 
этих веществ тормозить процессы радикально-цепного окисления различных 
насыщенных и ненасыщенных органических соединений, в том числе, липидов, и 
силой их терапевтического действия. Причем одни и те же препараты могут проявлять 
как антиоксидантный, так и прооксидантный эффект.  

В работе изучено влияние аптечных настоек лекарственных трав (софоры, 
полыни, пустырника, эвкалипта) на кинетику низкотемпературного автоокисления 
облепихового и льняного масел, а также железоинициированного окисления дисперсии 
липида – фосфатидилхолина (ФХ). Методы исследования – газоволюмометрия и 
йодометрия.  

Выявлено, что при окислении водно-липидной модели (рис.) добавки снижают 
объем поглощенного кислорода. Наиболее значительно замедляется процесс в 
присутствии настойки софоры, что связано с повышенным содержанием в ней 
флавоноидов: в официальной фармацевтике цветки софоры являются промышленным 
источником рутина и кверцетина.  

 
 
Рис. – Кинетические кривые поглощения 
кислорода при окислении дисперсии ФХ без (1) и 
в присутствии фармакопейных настоек:  
       2 – пустырника; 3 – полыни;  
       4 – эвкалипта; 5 – софоры;  
W(ФХ) = 1% (масс.); W(АО) = 4% по объему; 
[Fe2+] = 5.0·10-3моль/л; [ДСNa] = 3.0·10-2моль/л;  
t = 37oC; рН – 7.4.  
  

Получено, что в гомогенном процессе автоокисления и облепихового, и льняного 
масел закономерности влияния исследованных добавок одинаковы. В этих условиях 
также самая эффективная как антиоксидант настойка софоры, а настойки полыни и 
пустырника незначительно влияют на кинетику накопления пероксидов.  

Обнаружено сильное прооксидантное действие настойки эвкалипта при 
окислении масел: практически вдвое снижается период индукции и увеличивается 
общая скорость процесса. Эффект может быть обусловлен наличием в настойке 
эвкалиптола (монотерпен-1,8-цинеола), обладающего, как известно, высокой 
окислительной активностью. В железоинициированном процессе это соединение, 
вероятно, переводит Fe2+ в неактивную как инициатор форму Fe3+, что и обуславливает 
снижение общей скорости окисления водно-липидной модели. 

Таким образом, антиоксидантная активность препаратов не обязательно 
объясняется улавливанием свободных радикалов, а может определяться, например, их 
окислительно-восстановительными свойствами.  
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Взаємодія епоксидних сполук з олігомерами знаходить широке використання у 

синтезі термореактивних поліепоксидів та епоксіфенольних блоксополімерів, які 
використовуються для отримання тепло-, термо-, хемостійких композицій, 
лакофарбникових оптично прозорих матеріалів, зв′язуючих для паст, консервуючих 
засобів, самозагасаючих полімерів та інших важливих матеріалів. В основі синтезу 
мономерів епоксидних смол лежать реакції ацидолізу 1-хлор-2,3-епоксипропану 
(епіхлоргідрину - ЕХГ) з подальшим дегідрохлоруванням хлоргідринового етеру: 
 

R COOH
O

Cl

O
R-COO

R-COO
Cl

OH+
kat NaOH

(1)

 
 

Разом з тим, вивчення механізму розкриття оксиранового циклу під дією 
нуклеофільних реагентів залишається актуальною проблемою, що вимагає вирішення 
низки проблемних питань. 

Метою даної роботи є дослідження кінетики реакції (1) в присутності галогениду 
тетраалкіламонію, що є продуктом взаємодії третинного аміна з епіхлоргідрином, та 
вивчення впливу стерично затрудненого нуклеофільного агента (циклопентан-, 
циклогексан-, фуранкарбонових кислот (Iа-в)) на реакцію ацидолізу ЕХГ. 

Кінетика реакції (1) вивчалась при 80°С при варіюванні концентрації каталізатору 
та структури нуклеофіла. Реакцію проводили в надлишку ЕХГ, що є реагентом і 
розчинником. За ходом процесу спостерігали по зміні концентрації фенолу методом 
потенціометричного кислотно-основного титрування. 

На основі кінетичних досліджень реакції каталітичного ацидолізу ЕХГ кислотами 
Iа-в встановлено порядок реакції за карбоновими кислотами та за каталізатором. 
Визначено кінетичне рівняння швидкості реакції. Проаналізовано вплив структури 
гідроксилвмісного реагенту на швидкість каталітичного ацидолізу ЕХГ. Показано, що 
стерично затруднені карбонові кислоти мають більш високу реакційну здатність, ніж 
оцтова кислота. Встановлено, що індукційні та стеричні характеристики замісників в 
кислотах Iа-в не мають визначального впливу на їх реакційну здатність в реакції 
ацидолізу ЕХГ. 
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РЕАКЦІЇ ОКИСНЕННЯ ВОДНЮ 

Сaфонова В.В., Лісняк В.В., Болдирєва О.Ю. 
Київський національний університет 

lisnyak@chem.univ.kiev.ua 
 
Процеси каталітичного окиснення, зокрема водню, представляють значний 

інтерес оскільки лежать в основі технологій, що є базою для створення альтернативної 
енергетики. Найактивнішими каталізаторами реакції окиснення Н2 є платинові метали, 
що обумовлює актуальність створення нових каталітичних систем на їх основі, на яких 
досягалася б висока ефективність використання активного компоненту.  

Найменш дослідженими як носії платинових металів в реакції окиснення Н2 є 
фосфати перехідних металів, серед яких перспективними можуть бути дифосфати типу 
МР2О7, а саме такі, що мають високу протонну провідність (10–3 См⋅см–1 при 523 К). 
Серед МР2О7 (М = Mo, Nb, Ta, Re) найбільш цікавим є WP2O7, що характеризується 
певною густиною дефектів за киснем.  

WP2O7, що отримано комбінуванням методів твердофазної взаємодії та “chemie 
duce”, здатний включати та швидко обмінювати катіони Н3О+ за рахунок часткового 
відновлення W4+→W3+ та певної структурної стійкості 3-D каркасу дифосфату.  

В роботі показано, що WP2O7, який приготовано з використанням комбінованого 
методу (1), переважає за своє атомною каталітичною активністю в реакції окиснення Н2 
(в газових сумішах з надлишком кисню) зразки WP2O7 (2), що отримано твердофазним 
методом. Температура досягнення 20% ступеня перетворення Н2 для WP2O7(1) та 
WP2O7(2) становить 600 К та 670 К, відповідно. WP2O7 (1), високоактивний в реакції 
окиснення Н2 в інтервалі температур 500–750 К, характеризується високою протонною 
провідністю (σ523К ≈ 4,5⋅10–3 См⋅см–1) на відміну від WP2O7 (2), що одержано 
твердофазним методом (σ523К = 2,1⋅10–6 См⋅см–1). 1Н ЯМР (обертання зразка під 
магічним кутом) показало для WP2O7 (1) наявність піку при 5 ппм (адсорбована вода) 
та інтенсивного піку при 10 ппм (протони із слабкішим водневим зв’язком О–Н---О), 
останнє може свідчити про слабкий водневий зв'язок Н+ з поверхнею WP2O7 (1). 
Базуючись на одержаних даних зроблено припущення про певний вплив Н3О+ на 
процеси, що перебігають у приповерхневому шарі каталізатору під час каталітичного 
окиснення водню. 

Показано, що системи на основі WP2O7 (1) з нанесеними 0,5 % мас. Pt(Pd) 
проявляють високу каталітичну активність (Т100%(Н2) ≈ 325 К (Pt) та 335 К (Pd)), що 
переважає таку для традиційних металічних каталізаторів 0,5 % мас. Pt(Pd) нанесених 
на інертний носій – α-Al2O3 (Т100%(Н2) ≈ 370 К (Pt) та 375 К (Pd)). Встановлено, що при 
приготуванні WP2O7 (1) та відновній обробці воднем систем Pt(Pd)/WP2O7 (1) на стадії 
їх формування відбувається часткове відновлення W4+, що може спричиняти утворення 
кисневих вакансій та зумовлює високу каталітичну активність. Методом РФЕС 
показано, що у приповерхневому шарі систем наявні щонайменше два зарядових стани 
W, які слід віднести до W4+ та W3+.  

Досліджено кінетичні закономірності реакції окиснення Н2 на зразках 0,1 % мас. 
Pt(Pd)/WP2O7 (1); показано, що реакція перебігає за механізмом Ілі-Ріділа, 
запропоновано кінетичне рівняння та визначено константи та енергію активації 
модельної реакції окиснення Н2.  



кінетика та каталіз   - 61 - 

 

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ШВИДКІСТЬ АЦИДОЛІЗУ ЕПІХЛОРГІДРИНУ 
О-ЗАМІЩЕНИМИ БЕНЗОЙНИМИ КИСЛОТАМИ В ПРИСУТНОСТІ 

ТЕТРАЕТИЛАМОНІЙ БРОМІДУ 
Сінельникова М.А., Швед О.М, Степанова Д.С. 

Донецький національний університет 
s.dinusya@gmail.com  

 
Полімерні композиції на основі епоксидних сполук характеризуються високими 

експлуатаційними властивостями, що дозволяє широко використовувати їх у медицині, 
промисловості, авто- і авіабудуванні  як пластифікатори, герметики, гідроізолятори, 
клеї. Одним зі шляхів отримання епоксидних мономерів є реакція епіхлоргідрину з 
карбоновими кислотами з подальшим дегідрохлоруванням хлоргідринового естеру: 
 

 
 

Реакція каталітичного ацидолізу епіхлоргідрину крім практичного значення 
використовується як модельна реакція для вивчення механізму нуклеофільного 
розкриття оксиранового циклу О-кислотами. Не дивлячись на значну кількість робіт по 
дослідженню реакції α-окисей з карбоновими кислотами, кінетичні закономірності цієї 
реакції вивчено недостатньо. Залишаються відкритими питання, що пов'язані з 
порядками реакції за вихідними реагентами, впливом природи кислоти, температури на 
швидкість ацидолізу епіхлоргідрину. 

Метою даної роботи є вивчення впливу температури і структури о-заміщених 
бензойних кислот RC6H4COOH, де R – Н, 2-CH3, 2-Cl, 2-OCH3, 2-NO2 на швидкість 
каталітичного ацидолізу епіхлоргідрину, каталізатор – тетраетиламоній бромід. 

Кінетичні дослідження реакції ацидолізу епіхлоргідрину проводили при 
концентрації кислот 0,3 моль/л в температурному інтервалі 30÷60°С у надлишку 
епіхлоргідрину що є одночасно і субстратом, і розчинником. Хід процесу 
контролювали по зміні концентрації бензойних кислот методом потенціометричного 
кислотно-основного титрування. Очистка вихідних речовин проводилась відповідно до 
стандартних методик, температури топлення та кипіння відповідають літературним 
даним. 

В результаті кінетичних досліджень реакції ацидолізу епіхлоргідрину встановлено 
нульовий порядок реакції за о-бензойними кислотами. Показано, що при зміні 
кислотних властивостей о-бензойних кислот більш ніж на 2 порядки спостерігаємі 
константи швидкості реакції змінюються несуттєво. Введення електроноакцепторних 
замісників в бензольний цикл кислоти збільшує швидкість реакції. Реакція 
каталітичного ацидолізу епіхлоргідрину описується кінетичним рівнянням другого 
порядку. Розраховані активаційні параметри реакції. Отримані значення енергії та 
ентальпії активації є співрозмірними в межах похибки експерименту. Показано, що 
найбільш чутливою до природи нуклеофільного реагенту є ентропія активації. 
Отримані від’ємні значення ентропії активації свідчать про впорядкованість 
перехідного стану у порівнянні з вихідними реагентами.  
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Исследования, выполненные в разных странах в последние десятилетия, 

подтверждают, что одной из основных причин патологических изменений в 
человеческом организме, приводящих к преждевременному старению и развитию 
многих болезней, в том числе и опасных, таких как сердечно-сосудистые и 
онкологические, является избыточное содержание в биологических жидкостях 
свободных кислородных радикалов. Их вредное воздействие можно уменьшить за счет 
регулярного употребления определенных пищевых продуктов и напитков, 
лекарственных препаратов, биологически-активных добавок, обладающих 
антиоксидантной активностью (АОА). Антиоксиданты (АО) содержатся в различных 
растениях, фруктах, плодах, овощах. Природные АО обладают комплексным и 
одновременно мягким воздействием на организм и низкой токсичностью, в отличие от 
синтетических.  

В данной работе изучена антиоксидантная активность порошков из растительного 
сырья: плодов и корня шиповника, листьев грецкого ореха, цветов сальвии, семян 
тыквы, овса, гороха, арахиса и бобов фасоли в процессе окисления соевого масла при 
комнатной температуре и при 80°С. Проанализированы литературные данные о 
химическом составе объектов. 

Выявлено, что АОА зависит от температуры процесса: при 80°С исследованные 
добавки (рис.) обладали антиоксидантной активностью, порошок из листьев грецкого 
ореха был самым эффективным.  

 

 

Рис. – Кинетические кривые накопления 
пероксидов при автоокислении соевого 
масла без (1) и в присутствии 5% (масс.) 
добавок: 2 – корня шиповника; 3 – цветов 
сальвии; 4 – плодов шиповника; 5 – 
листьев грецкого ореха; t = 80оС. 
 

 
В условиях окисления при комнатной температуре высокой АОА обладает лишь 

порошок овса, выявлено некоторое ускоряющее действие листьев грецкого ореха.  
Полученные данные позволяют установить связь между показателями 

химического состава образцов и антиоксидантной активностью.  
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Поиск новых синтетических высокоэффективных и малотоксичных соединений с 

антиоксидантной активностью является актуальной проблемой  на сегодняшний день. 
Один из путей получения новых антиоксидантов и биоантиоксидантов заключается в 
ведении гетероциклов в состав молекул эффективных ингибиторов – акцепторов 
пероксирадикалов. Особое внимание уделено соединениям гидразонового ряда, что 
обусловлено их широкими синтетическими возможностями, физиологической 
активностью, наличием лабильной N-H связи при достаточно низкой токсичности.  К 
таким соединениям относятся и пиримидилгидразоны. Ранее было установлено, что эти 
вещества имеют антиоксидантные свойства при окислении гомогенных систем. 
Механизм их тормозящего действия в гомогенных системах связан с обрывом цепей 
окисления по реакции с пероксильными радикалами. Антиоксидантная активность этих 
веществ при окислении органических веществ в гетерогенных системах не изучалась.  

Цель данной работы – изучение антиоксидантной активности 
пиримидилгидразонов при окислении органических веществ в водной эмульсии.  

Объекты исследования – производные гидразонов, в молекулах которых 
варьируется строение альдегидной части (ряд пиримидилгидразонов): 
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Методы исследования кинетики процесса – йодометрия. В гетерофазном процессе 
параметром антиоксидантной активности является отношение периода индукции 
окисления в присутствии ингибитора к периоду индукции в его отсутствие (τ/τо).  

Установлено, что производные пиримидилгидразонов являются эффективными 
ингибиторами окисления не только гомогенных систем, но и гетерогенных систем. 
Антиоксидантное действие обусловлено обрывом цепей окисления по реакции с 
пероксирадикалами окисляющегося субстрата. 
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Фенолкарбоновые кислоты относятся к группе природных антиоксидантов, 
которые постоянно поступают в организм человека в составе овощей, фруктов и 
пищевых продуктов на растительной основе. Исследование антиокислительных 
свойств этой группы веществ и механизма их действия в реакции со свободными 
радикалами позволит проводить целенаправленный поиск и подбор биологически 
активных добавок, пищевой продукции антиокислительного назначения. Особый 
интерес представляют триоксибензойные кислоты и их производные (PhO-H) как 
наиболее эффективные антиоксиданты. Удобным способом изучения их реакционной 
способности является реакция со свободным стабильным радикалом 
2,2'-дифенил-1-пикрилгидразил (Dpph•). Использование апротонного растворителя 
позволит обеспечить хорошую растворимость всех реагентов, свести к минимуму 
протекание побочных реакций (таких как диссоциация и протонизация веществ), 
повысить устойчивость образующихся промежуточных частиц, что значительно 
упростит схему исследуемой реакции. 

Целью данной работы является исследование кинетики реакции взаимодействия 
триоксибензойных кислот и их производных с радикалом Dpph• в апротонном 
растворителе – диметилсульфоксиде (DMSO). 

Исследования проводили при температуре 293±2 К в интервале концентраций 
реагирующих веществ 10-4–10-5 моль/л. Диметилсульфоксидные растворы 
триоксибензойных кислот и их производных смешивали в эквимолярных  
концентрациях с раствором Dpph• в DMSO, затем измеряли оптическую плотность и по 
установленному молярному коэффициенту экстинкции рассчитывали концентрацию 
Dpph•. 

Показано, что реакция взаимодействия триоксибензойных кислот и их 
производных с радикалом Dpph• в DMSO имеет общий второй порядок и первый 
псевдопорядок как по Dpph•, так и по фенолу. На основании полученных 
стехиометрических параметров предложен механизм исследуемой реакции, который 
заключается в гомолитическом разрыве О-Н связи фенольной группы кислоты и 
передаче образующегося атома Н к радикалу Dpph•: 

HDpphPhODpphHPhO k −+⎯→⎯+− ••  
По полученным константам скорости реакции (k) было установлено, что наиболее 

активны по отношению к Dpph• в апротонном растворителе метиловый и этиловый 
эфиры галловой кислоты. С помощью полуэмпирического метода АМ1 были 
определены наиболее реакционноспособные ОН группы в молекулах фенольных 
кислот. Установлено, что чем меньше энергия гомолитического разрыва О-Н связи 
(прочность связи)  DО-Н, тем выше величина k. Зависимость между строением молекул 
фенольных соединений    (DО-Н) и их реакционной способностью по отношению к Dpph• 

(lnk) описывается линейным регрессионным уравнением: 
ln k = (20,2±0,8)-(5,4±0,3)·10-2 DО-Н, r~ =0,996  

Установленная зависимость может быть использована для прогнозирования 
антирадикальной активности производных триоксибензойных кислот, а также для 
сравнительного анализа при исследовании активности данных веществ в протонных 
(водных) средах.  
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Segregation to free surfaces has important consequences involving the purity of 

metallurgical samples. Because of the favorable segregation of some impurities to the 
surface of the material, even a very small concentration of impurity in the bulk of studied 
metal or alloy can lead to a very significant coverage of the impurity on a surface of the 
sample. 

 

Surface segregation

s s s s s s s s s s s s

s- volume atom - surface atom -  impurity atom
 

Figure 1. Schematic process of the surface segregation 
 
Sulphur segregation in pure metals and alloys has been observed and studied since a 

long time. S segregation at nickel surface is even a model system for the fundamental 
understanding of surface segregation phenomena. Sulphur segregates at the free surfaces but 
also at internal interfaces such as cavities, grain boundaries, interphases and also 
metal/oxide interfaces. These kind of interactions have large detrimental consequences. At 
the surface, Sulphur degrades the catalytic activity of metals, in the volume Sulphur make 
fragile the γ-nickel and it alloys.   

In order to study the surface segregation and to clarify various experimental and 
theoretical data concerning the sulphur (S) contamination of metals and alloys, we present at 
basic interaction of S with γ-nickel in the bulk and in the surface. The site of insertions and 
substitution were studied in the bulk and the surfaces (100) and (111) were studied.  

Insertion of sulphur in interstitial and substitutional sites in Ni is studied by means of 
Density Functional Theory (DFT) calculations. The octahedral (O) sites are the most 
favourable for interstitial insertion and the S atom migrates directly from one (O) site to 
another one. The substitution site is very stable due to a strong vacancy-sulphur interaction. 
Absorption of several S atoms in a substitution site shows that this latter is saturated with 
only two sulphur atoms. Furthermore a large segregation energy is calculated from the bulk 
to the (100) and (111) surfaces of nickel. 

Our calculations are performed using the Vienna ab initio simulation package VASP 
using  projected-augmented wave (PAW) method for the description of the pseudopotential. 
Exchange and correlation are described with the functional of Ceperley and Adler 
parametrized by Perdew and Zunger with the nonlocal generalized gradient approximation 
(GGA) of Perdew and Wang 91 (PW 91)  
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Строгий опис руху атомів і молекул повинен враховувати їх хвильові властивості. 

Як наслідок, деякі фізичні характеристики руху (повна енергія, момент імпульсу) 
квантуються, що відображається лінійчатим типом спектру в ІЧ-області. Аналіз 
спектральних ліній, зумовлених переходами між різними коливальними станами 
молекули дає змогу визначити такі важливі характеристики, як маса молекули, довжина 
хімічного зв’язку, енергія дисоціації. Тому представляє інтерес створити наочну 
модель, яка б візуалізувала динаміку коливального руху молекул. 

Мета даної роботи – побудувати власний програмний код, який генерує анімацію 
коливань двоатомних молекул. В якості програмного середовища 
використовуватиметься MathCad 14. 

Складність такої задачі полягає у нелокальності фізичних об’єктів мікросвіту, що 
не дає змоги ввести поняття траєкторії. Тому часто для опису динаміки молекул 
користуються напівкласичним підходом. У ньому атоми і молекули розглядаються з 
точки зору класичної механіки (мають лінійні розміри, геометрію, одночасне значення 
координати та імпульсу), однак повна енергія може приймати лише ряд певних значень, 
що задовольняє умові квантування. Саме цей підхід використано у даній роботі. 

Наша робоча комп’ютерна програма складається з двох частин: розрахункової та 
візуалізаційної. Розрахунок проводиться в наближенні моделей гармонічного 
осцилятора та з використанням потенціалу Морзе. Параметрами вводу є маса атомів, 
що утворюють молекулу, їх радіуси, рівноважна відстань у молекулі er , хвильове число 

eω  та коефіцієнт ангармонічності ee xω . З них розраховується приведена маса молекули 
μ , циклічна частота ω, силова постійна k  та рівні енергії, які для випадку 
гармонічного осцилятора будуть 

)2/1( += vhcE ev ω      (1) 
З іншого боку, повна енергія гармонічних коливань складає 

2

2
1 kAE =       (2) 

Прирівнюючи (1) і (2), отримується амплітуда 
kvhcA e /)2/1(2 += ω      (3) 

Відхилення х від рівноважної відстані er  описується законом синуса 
)sin( αω ++= tArx e       (4) 

Початкова фаза α  може бути довільною, але вона вибирається однаковою для 
всіх молекул. 

Атоми в молекулі візуалізуються кругами, радіуси яких пропорційні їх розмірам. 
Положення їх центрів у кожен момент часу розраховуються на основі відхилень від 
рівноважної відстані згідно (4). Анімація створюється шляхом фіксації зображень 
молекули у послідовні проміжки часу з подальшим з’єднанням кадрів. Результатом є 
відеокліп у форматі avi. Для зручності порівняння коливань, екран розбивається на 
кілька комірок, в яких одночасно демонструються коливання однієї молекули в різних 
коливальних станах або коливання різних молекул. Масштаб швидкості коливань 
регулюється величиною часового інтервалу tΔ  через який фіксуються кадри 
відеокліпу. Аналогічна візуалізація проводиться і для випадку ангармонічних коливань 
з потенціалом Морзе, для яких розрахунки аналогічні до (1)-(4) проводяться чисельно. 
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ВЛИЯНИЕ Me4NBr НА ВЕЛИЧИНУ ХИМИЧЕСКОГО СДВИГА ЯДЕР 1Н, 13С и 
17О В СПЕКТРЕ ЯМР ГИДРОПЕРОКСИДА трет-БУТИЛА 

Букрей А.О., Туровский Н.А. 
Донецкий национальный университет 
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Реакционная способность пероксидных соединений является ключевым фактором 

при протекании процессов окислительной модификации органического сырья, старения 
полимеров, порчи пищевых продуктов. Гидропероксиды – первичные молекулярные 
продукты в свободно-радикальных цепных реакциях окисления углеводородов. 
Четвертичные аммониевые соли являются эффективными катализаторами 
радикального распада гидропероксидов и могут выступать в качестве альтернативы 
солям металлов переменной валентности. 

Распад гидропероксидов (ROOH) в присутствии галогенидов тетраалкиламмония 
(QX) протекает через стадию образования комплексного ассоциата между 
гидропероксидом и ионами соли. Для определения количественных характеристик 
реакции комплексообразования в системе  ROOH – QX используют кинетические 
методы и ЯМР-спектроскопию. Добавление Alk4NBr вызывает изменение величины 
химического сдвига протона группы –СООН органических гидропероксидов от 0,40 до 
0,75 м.д. в сторону слабых полей в 1Н-ЯМР спектрах ROOH.  

В качестве объекта исследования использовали систему гидропероксид трет-
бутила – бромид тетраметиламмония. В этом случае можно предположить образование 
комплексов типа ROOH…Br-, ROOH…Me4N+, Me4N+…ROOH…Br-. Целью работы 
стало установление влияния ионов Ме4NBr на величину химического сдвига ядер 1Н, 
13С и 17О в спектре ЯМР гидропероксида трет-бутила методом молекулярного 
моделирования.  

Для t-BuOOH и его комплексов с ионами катализатора выполнена оптимизация 
молекулярной геометрии ab initio и DFT-методами: MP2/6-31G, MP2/6-31G(d), MP2/6-
31G(d,p), B3LYP/6-31G, B3LYP/6-31G(d,p), UBHandHLyp/6-31G(d,p) c последующим 
расчетом колебательных частот. В приближении указанных методов выполнен расчет 
величин химических сдвигов ядер 1Н, 13С и 17О в спектре ЯМР гидропероксида трет-
бутила относительно тетраметилсилана (1Н, 13С) и воды (17О). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсуждается соотношение экспериментальных и расчетных величин химических 

сдвигов для гидропероксида трет-бутила. 

группа δэксп(13C) δМР2/6-31G(d,p)(13C) 
-СН3 26.17 26.84 

-СООН 80.44 79.38 
 

-CH3 
δ=26.17м.д. 

-CООН 
δ=80,44 м.д. 

CH3CNCH3CN 
(растворитель) 
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Систематические исследования кинетики распада органических гидропероксидов 

в присутствии галогенидов четвертичного аммония выявили наличие стадии 
образования комплекса между молекулой гидропероксида и ионами соли. На 
кинетические параметры реакции влияет природа аниона, катиона соли и растворителя. 
Также показано, что наличие в системе небольшого количества воды приводит к 
уменьшению константы скорости реакции распада гидропероксидов. Целью данной 
работы стало комплексное изучение ассоциативных взаимодействий гидропероксида 
трет-бутила (ROOH) с бромидом тетраэтиламмония (Et4NBr) методами 1Н-ЯМР – 
спектроскопии и молекулярного моделирования. 

Добавление к раствору ROOH ([ROOH] = [Et4NBr] = 0.1 моль·дм-3, D3CCN, 294 K) 
эквимолярного количества Et4NBr приводит к сдвигу сигнала протона 
гидропероксидной группы в сторону слабых полей на 0,40 м.д. по сравнению с 
сигналом протона в спектре ROOH. Получена концентрационная зависимость 
изменения величины химического сдвига протона группы –СООН (Δδ) в присутствии 
Et4NBr, которая линеаризуется в обратных координатах. Определена константа 
равновесия образования ассоциата ROOH с Et4NBr КС = 4,20 дм3·моль-1 при 298 К. 
Добавки воды (1·10-2  – 6 ·10-2 моль·дм-3) не влияют на положение сдвига протона 
группы –СООН в присутствии Et4NBr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зависимость величины изменения химического сдига (Δδ) протона –ООН группы 
системы трет-бутилгидропероксид - Et4NBr по сравнению с сигналом чистого 

гидропероксида от концентрации Et4NBr в прямых (а) и обратных (б) координатах  
(294 К, [ROOH] = 3·10-2 моль·дм-3) 

 
Обсуждается прочность водородной связи в ассоциатах ROOH…Br-, ROOH...H2O 

и Br-...H2O на основе результатов молекулярного моделирования в приближении 
МР2/6-31G(d,p) и B3LYP/6-31G(d,p) методов. 
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Изучение гидратного окружения молекул важно для правильного понимания  
механизмов  межмолекулярных взаимодействий в растворах и  биологических средах. 
В представленной работе данные диэлектрометрии сантиметрового и миллиметрового 
диапазонов применены для оценки гидратации спиртов – этанола, этиленгликоля и 
глицерина.  Величина гидратации  пропорциональна  степени уменьшения статической 
диэлектрической проницаемости воды при растворении в ней исследуемого вещества за 
счет исключения из системы в результате взаимодействия с растворенным веществом 
части молекул воды, способных ориентироваться в переменном  электромагнитном 
поле. 

Оценку гидратации спиртов проводили  путем вычисления декремента 
статической диэлектрической проницаемости  по измеренным на длине волны λ  
значениям действительной (ε’) и мнимой (ε”) частей комплексной диэлектрической 
проницаемости (ε*) водного раствора в предположении справедливости уравнений 
Дебая. Измерения ε* водных растворов спиртов на длине волны 3,4 см выполняли 
резонаторным методом. Для оценки гидратации этанола и глицерина на других длинах 
волн использовали литературные данные измерений статической и комплексной  
диэлектрической проницаемости.  Гидратацию спиртов выражали числом гидратации - 
количеством молекул воды, связанных одной молекулой спирта.  

Гидратация глицерина по полученным нами данным измерений ε* водного 
раствора глицерина на длине волны 3,4 см составила 3,0, этиленгликоля – 2,8.  
Рассчитанные по литературным данным измерений ε* на длинах волн свыше 2 см числа 
гидратации этанола составили 1,0-2,1; на длине волны  9,4 мм гидратация этанола 
составила 5,7, а глицерина - 6,4 молекул воды на молекулу спирта.  

Таким образом,   этиленгликоль и глицерин   связывают в среднем на 1-2 
молекулы воды больше, чем этанол, что определяется, во-видимому, количеством ОН-
групп. По абсолютной величине  вычисленные числа гидратации спиртов при 
измерениях на более коротких длинах волн больше в 2-3 раза. Этот результат близок к 
данным о превышении в 1,8 раза гидратации мономера полиэтиленгликолей различных 
молекулярных масс  при  спектральных измерениях на  длине волны до 8,6 мм в 
сравнении с определенной нами ранее гидратацией мономера ПЭГ при измерениях на 
3,4 см (≈3,0 молекулы воды на одно оксиэтильное звено). Следовательно, 
микроволновые измерения ε* позволяют зафиксировать большее количество воды с 
измененной в сравнении с обычной водой структурой по сравнению с измерениями в 
сантиметровом диапазоне длин волн.  

Выполненные ранее   исследования водно-этанольных растворов на длине волны 
2 мм показали, что  гидратация этанола складывается из  двух частей - гидрофильной 
гидратации группы ОН (≈ 2,0) и гидрофобной гидратации этильной группы  (≈ 2,5), в  
сумме составляя 4,5 молекул воды на молекулу этанола. Под гидрофобной гидратацией 
при этом понимается изменение структуры воды в ближайшем окружении 
углеводородного радикала, связанное или с увеличением количества Н-связей между 
молекулами воды или с их упрочнением.  

Таким образом, гидратация спиртов является следствием различных 
молекулярных механизмов их взаимодействия с растворителем.  
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На сьогоднішній день розроблено велику кількість різноманітних програмних 
пакетів для молекулярної динаміки. Однак більшість із них стосуються 
міжмолекулярної взаємодії з використанням різних емпіричних потенціалів. Якщо 
зіткнення частинок можуть вести до хімічних реакцій, то тут недостатньо загального 
емпіричного потенціалу. Крім того, така динаміка повинна описуватись квантовими 
рівняннями руху. Хоча для систем із малим числом атомів такі розрахунки не надто 
ресурсоємні, візуалізація квантової системи представляє трудність. Тому оптимальним 
варіантом є використання напівкласичного опису. 

Мета даної роботи – використовуючи пакет MATLAB, розробити власну 
комп’ютерну програму для розрахунку і візуалізації двовимірної динаміки реакційних 
зіткнень між атомом та двоатомною молекулою. В якості об’єкту обрано систему 
Н' + НСl, що може вести до двох каналів реакції: заміщення та відщеплення. 

У загальному, така система має 9 ступенів вільності. У випадку двовимірного 
руху число ступенів вільності складає 6. В якості узагальнених координат зручно 
користуватись трьома двовимірними векторами: 1) вектор, що з’єднує атоми Н і Сl у 
двоатомній молекулі; 2) вектор, що з’єднує атом Н' із центром мас молекули НСl; 
3) вектор, що з’єднує центр мас всієї системи Н' + НСl з початком фіксованої 
лабораторної системи координат. Для цих координат виводяться відповідні їм імпульси 
та формується вираз для гамільтоніану, з якого одержуються рівняння руху. Початкові 
умови задаються виходячи із напівкласичного опису. Мається на увазі, що молекула 
НСl може здійснювати лише квантований коливально-обертальний рух. Звідси 
знаходяться початкові значення координат та імпульсів для заданого значення повної 
енергії та моменту імпульсу молекули. Взагалі, можлива безліч наборів початкових 
координат та імпульсів, що відповідають певним величинам енергії, від яких залежить 
результат зіткнення. Тому доводиться досліджувати різні варіанти початкових умов з 
однаковою енергією та моментом імпульсу. Потенціальна енергія системи залежить від 
відстаней між парами сусідніх атомів. Вона розраховується методами квантової хімії. 
Для системи Н' + НСl найточнішою вважається поверхня потенціальної енергії BW2 
(Bian-Werner). Саме вона використовується в цьому дослідженні. Для знаходження 
градієнту потенціалу, застосовується метод сіток із центральними різницями. 

Інтегрування динамічних рівнянь за часом проводиться методом скінчених 
різниць другого порядку. Точність інтегрування контролюється моніторингом значення 
повної енергії та моменту імпульсу, які повинні бути постійними на кожному кроці 
інтегрування за часом. Початкові імпульси вибираються в такий спосіб, щоб відбулось 
зіткнення між частинками. Інтегрування припиняється, коли більша із відстаней між 
парами атомів, перевищує найвищу початкову відстань. Всі значення координат та 
імпульсів у кожен момент часу записуються, після чого починається другий етап 
програмного коду – візуалізації. 

Атоми зображаються у вигляді кругів, радіуси яких пропорційні їх реальним 
розмірам. Зображення розташування частинок у кожен момент часу фіксується і з них 
формується анімація, яка кодується у файл формату avi. Шляхом варіювання кроку 
інтегрування, можна створювати «уповільнений» рух частинок у момент 
перегрупування під час реакційного зіткнення. Це дозволяє більш детально стежити за 
динамікою процесу. 
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Ранее в рамках квантово-химического полуэмпирического метода РМ3 были 

описаны термодинамические параметры кластеризации насыщенных и ненасыщенных 
карбоновых кислот на поверхности раздела фаз вода/воздух. В продолжение этих работ 
проведен квантово-химический анализ димеризации метиловых эфиров карбоновых 
кислот насыщенного ряда с общей формулой CnH2n+1COOCH3 (где n = 2 - 15). 

В результате конформационного анализа было выявлено наличие семи 
устойчивых конформаций мономеров, причем шесть из них оказались попарно 
зеркальными. Для всех полученных конформеров рассчитаны термодинамические 
характеристики (энтальпия образования, абсолютная энтропия и энергия Гиббса 
образования). Проведен регрессионный анализ рассчитанных термодинамических 
параметров от числа метиленовых звеньев в углеродной цепи и получены 
соответствующие корелляционные зависимости. Найденные значения угловых 
коэффициентов регрессионных зависимостей, характеризующие вклад одной 
метиленовой группы в рассчитываемый термодинамический параметр, близки к 
соответсвующим значениям, рассчитанным в предыдущих работах для спиртов, 
тиоспиртов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот. 

Четыре различных мономера (по одному из каждой пары энантиомеров и 
мономер, не имеющий пары) использовали для построения исходных структур 
димеров. Была проведена оптимизация димеров и рассчитаны термодинамические 
параметры (энтальпия, энтропия и энергия Гиббса) их димеризации. Получены 
корреляционные зависимости термодинамических параметров димеризации от числа 
межмолекулярных CH···HC взаимодействий, которые приведены ниже: 

dimHΔ = -(10,39 ± 0,12)·Ka – (6,44 ± 0,62)·n12 – (4,28 ± 0,67)·n4 

(R = 0,999; S = 1,03 кДж/моль; N = 40) 

dimSΔ  = -(24,93 ± 0,50)·Ka – (125,65 ± 2,71)·n12 – (90,16 ± 2,89)·n3 –  (126,87 ± 2,89)·n4 

(R = 0,999; S = 4,49 Дж/моль·K; N = 40) 

dimGΔ = -(2,96 ± 0,10)·Ka + (31,00 ± 0,53)·n12 + (26,84 ± 0,57)·n3 + (33,52 ± 0,57)·n4 

(R = 0,998; S = 0,88 кДж/моль; N = 40) 

где Ka – число межмолекулярных СН···НС взаимодействий; n1,2 – число 
межмолекулярных взаимодействий, осуществляемых между функциональными 
группами в димерах 1 и 2; n3 – число межмолекулярных взаимодействий, 
осуществляемых между функциональными группами в димерах 3; n4 – число 
межмолекулярных взаимодействий, осуществляемых между функциональными 
группами в димерах 4; R – коэффициент корреляции; S – стандартное отклонение; N – 
объем выборки. 

Угловые коэффициенты уравнений, характеризующие вклад от одного 
межмолекулярного СН···НС взаимодействия, близки к полученным ранее для других 
классов замещенных алканов. 
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Ввиду того, что большинство реакции и биологических процессов протекают в 
растворах, можно сказать, что растворимость является фундаментальным свойством 
для всех химических соединений. Изучение растворимости фуллеренов играет важную 
роль в развитии методов извлечения и разделения, а также для использования этих 
данных для создания лекарственных и косметических препаратов. 

Несмотря на то, что существует целый массив данных по растворимости 
фуллеренов в широком спектре растворителей, на данный момент отсутствуют модели, 
адекватно описывающие зависимости растворимости фуллеренов от структуры 
растворителя. 

В представляемой работе проведен QSPR-анализ растворимости фуллеренов С60 и 
С70 для 14 растворителей. 

В качестве дескрипторов были взяты 2D-дескрипторы, рассчитанные при помощи 
программы DRAGON (Todeschini and Consonni 2003), а также дескрипторы на основе 
симлексного подхода к описанию молекулярной структуры, рассчитанные при помощи 
программного комплекса HiT QSAR (разработка ФХИ им. А.В. Богатского). В рамках 
симплексного подхода каждая молекула рассматривается в виде набора 
четырахатомных фрагментов фиксированной структуры, хиральности и симметрии. 

На основе рассчитанных дескрипторов методом PLS были получены адекватные 
модели с высокими статистическими характеристиками (R2>0,85; Q2>0,75; 
RMSE>0,350). Поскольку исходные данные позволяли получить только описательные 
модели, то дополнительно качество полученных моделей было проверено процедурой 
Y-scrambling (R2

scr<0,41; Q2
scr<0,23). 

На основании полученных моделей было определено относительное влияние 
физико-химических параметров на величину растворимости фуллеренов С60 и С70. Так, 
показано, что наибольшее влияние оказывают дескрипторы, описывающие топологию 
растворителя (50% и 48% для С60 и С70 соответственно). Также выявлено значительное 
влияние электроотрицательности (23% и 25% для С60 и С70 соответственно). Кроме 
того, определено относительное влияние на процесс растворения таких параметров, как 
частичные заряды на атомах, вес, липофильность, рефракция и ван-дер-ваальсовы 
взаимодействия.  

Полученные результаты согласуются с уже имеющимися представлениями о 
процессе растворения фуллеренов. 

Дальнейшее проведение QSPR исследований растворимости фуллеренов в 
различных растворителях необходимо для создания экспертной системы для оценки 
растворимости фуллеренов в различных растворителях. 
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В связи с современными требованиями экологической безопасности перед 

учёными различных специальностей – химиками, биологами, фармакологами стоит 
задача разработки биологически активных препаратов, обладающих, наряду с 
эффективным целевым действием, минимальной опасностью для человека и 
окружающей среды. Реализация европейского технического регламента «Регистрация, 
оценка и санкционирование химикатов» (Registration, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals - REACH) предусматривает в 2009–2018 г.г. тестирование токсичности около 
30000 химических веществ. Уже сейчас к исключению из оборота представлено около 9 
тыс. веществ. 

Одними из важнейших классов органических соединений являются 
органические кислоты и их производные. Так, органические кислоты применяются при 
производстве пластмасс, в текстильной, бумажной, металлургической, 
фармацевтической, пищевой и косметической отраслях промышленности. 
Органические кислоты содержатся также в духах, гербицидах, красках, в смазке и 
моющих средствах. 

Традиционные токсикологические исследования являются дорогостоящим и 
длительным процессом, альтернативой которому может служить QSAR 
(Количественное Cоотношение Cтруктура-Активность) анализ. В процессе анализа 
моделируется зависимость токсичности органических соединений от их структуры. 
Затем полученные QSAR модели используются для прогноза токсических свойств для 
новых, еще не синтезированных химических соединений. 

Исследование влияния молекулярной структуры органических кислот и их 
производных  на острую  токсичность было выполнено на основе симплексного 
представления молекулярной структуры с использованием статистического метода 
«Partial Least Squares» (PLS). Были получены адекватные 2D QSAR модели (R2=0.840-
0.922, Q2=0.743-0.744, R2

test=0.684-0.762), описывающие математическую зависимость 
между среднесмертельной дозой (Ld50) для крыс, мышей при внутрибрюшинном 
введении и химической структурой органических кислот и их производных.  

На основе полученных QSAR моделей были определены структурные 
фрагменты, способствующие (токсикофоры) и препятствующие (антитоксикофоры) 
проявлению острой токсичности органическими кислотами и их производными. 
Согласно полученным результатам потенциальными токсикофорами являются 
моногалогенметильные фрагменты (FCH2-, СlCH2-),  винильный, цианидный фрагменты. 
Помимо этого, высокую токсичность проявляют соединения нафталина, тиомочевины.  

Полученная информация позволит проводить предварительную селекцию 
потенциально опасных соединений. 
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Диарильные комплексы платины (IV) постулируются как промежуточные 
соединения в реакциях С-С сочетания аренов и арилиодидов, катализируемых 
комплексами платины (П). Мы нашли, что система иодбензол – К2PtCl4, в которой 
иодбензол одновременно выступает и ареновой и арилиодидной составляющей 
реакции, является примером одной из немногих известных в литературе систем, в 
которой диарильный комплекс платины подвергается не только С-С, но и С-I 
восстановительному элиминированию.   

Методом DFT (GAMESS B3LYP/SBKJC-d,p) мы рассчитали структуры 
переходных состояний реакций иодбензола с K2PtCl4, соответствующие этим двум 
маршрутам. Образование 4-иодбифенила (TS 1) является термодинамически более 
выгодным, чем образование 1,4-дииодбензола (TS 2): рассчитанная разница ΔΔG#  
переходных состояний составляет -10.38 ккал/моль при 298 К. Определяющее значение 
на направление процесса оказывает энтропийный фактор, вклады энтальпийных 
составляющих в ΔΔG# примерно одинаковы для обоих маршрутов. 

 
Сравнение опытных данных по влиянию температуры на соотношение выходов 

4-иодбифенила и 1,4-дииодбензола  в системе ArI –K2PtCl4– 18-краун-6 - тв.фаза K2CO3 
показывает, что при низких температурах (80 0С) в основном образуется 1,4-дииод-
бензол, в области высоких температур (180 0С) выходы 4-йодбифенила и 1,4-дииод-
бензола сопоставимы. Это может означать, что 1,4-дииодбензол является кинетически 
контролируемым продуктом.  Увеличение выхода 4-иодбифенила – термодинамически 
контролируемого продукта - с ростом температуры согласуется с расчетами (ΔΔG# 

равна -11, 324 ккакл/моль при 180 ОС). В случае фенантралинового комплекса платины, 
имеющего более жесткую структуру в отличие от тетрахлоридного комплекса, вклад 
энтропийной составляющей, по-видимому, является меньше, и, как следствие этого, 
даже при 180 0С  основным продуктом является 1,4-дииодбензол.  
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Останні десятиліття розробка QSAR моделей значно стимульована потребами 
фармакології та екології. Але досі не розроблено загально прийнятні методи оцінки їх 
ефективності та створення тестових наборів даних. У роботі проаналізовано пер-
спективи використання методів прикладної статистики для оцінки поширених 
емпіричних моделей розподілу       н-октанол/вода (коефіцент Pow).   

З використанням бази Сангстера було сформовано контрольний набір даних 
помірного розміру та проведено порівняльний аналіз ефективності представницького 
ряду відомих прогнозних моделей.  

Статистичну обробку результатів проводили за допомогою програми GNU R 
методами візуального аналізу даних. Приклад порівняння результатів прогнозу з 
експериментом наведено на рис. 1.  

Показано, що раціональним методом вибору даних для тестових наборів є не 
псевдо випадковий а детермінований. На прикладі створеного тестового набору 
відпрацьовано використання критеріїв ефективності та методів представлення 
результатів. Показано, що при помірних розмірах запропонованого набору 
спостерігаються всі відомі типи поведінки щодо ефективності прогнозу. Найкращі 
результати було отримано для моделей, що використовують метод прогнозу відносної 
різниці з урахуванням структурної близькості - XLOGP3 та дещо гірші для ALOGPs і 
miLogP.  

 
Рис. 1 Порівняння ефективності прогнозних моделей  

(logPow calc vis logPow exp)
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З огляду на зростаючу важливість екологічних проблем у хімії все більшої 
популярності набувають доміно-реакції, тобто реакції утворення кількох зв’язків один 
за одним без виділення інтермедіатів, зміни реакційних умов чи додавання реагентів. 
Такі реакції дають змогу отримувати сполуки складної будови в рамках одного синтезу. 
Крім того, доміно-реакції є зручними і з практичної та екологічної точки зору, оскільки 
об’єднання кількох стадій в один синтез дозволяє суттєво зменшити затрати праці, 
матеріалів та кількість відходів.  

Предметом наших досліджень є реакція доміно-Кневенагеля-гетеро-Дільса-
Альдера. Раніше ми розробили нову тристадійну реакцію доміно-Кневенагеля-гетеро-
Дільса-Альдера-окиснення. Вивчаючи взаємодію β-хлороалільних похідних 
саліцилового альдегіду з ізороданіном, ми знайшли умови, в яких відбувається 
чотиристадійна реакція доміно-Кневенагеля-гетеро-Дільса-Альдера-елімінування-
окиснення: 
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Слід зазначити, що дотепер описано небагато чотиристадійних доміно-реакцій. 
Крім того, розроблена нами реакція проходить без каталізаторів. Отримані сполуки 
проходять тестування на радикал-поглинаючу та протипухлинну активність. Структуру 
отриманих сполук підтверджено даними ЯМР-спектрометрії та рентгеноструктурного 
аналізу. 
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СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БІОЛОГІЧНА 
АКТИВНІСТЬ 3,5-R-4-R1-1-АРИЛЕТАНОН-4Н-1,2,4-ТРІАЗОЛІЙ 

ГАЛОГЕНІДІВ 
Британова Т.С., Панасенко О.І., Книш Є.Г. 

Запорізький державний медичний університет 
goculyats@mail.ru 

 

Все більше і більше науковців у всьому світі при дизайні біологічно активних 
речових до їх структури включають 1,2,4-тріазольний фрагмент. Це обумовлено 
перед усім успішним використанням вже існуючих лікарських засобів до структури 
яких входить даний гетероцикл. Низька токсичність, широкий спектр біологічної 
активності, нескладність у добуванні – саме ці властивості і визначають необхідність 
та доцільність роботи з даною групою сполук.   

В процесі нашого дослідження було поставлено за мету синтезувати серію 
азометинів, в основі яких знаходиться 4-аміно-1,2,4-тріазол, що містять в 3 та 5 
положеннях метильні групи або є без них. Оптимальним шляхом отримання 
вихідних сполук був відомий синтез з легкодоступних карбонових кислот з 
використанням гідразин гідрату. Наступним етапом роботи стало проведення 
реакцій алкілування       α-галогенкетонами в середовищі органічного розчинника.  

Далі застосовуючи метод конденсації з 5-нітро-2-фуральдегідом та 5-нітро-2-
фурилакролеїном були отримані відповідні 3,5-R-4-((5-нітрофуран-2-
іл)метиленаміно)-1-арилетанон-4Н-1,2,4-тріазолій галогеніди та 3,5-R-4-(3-(5-
нітрофуран-2-іл)-аліліденаміно)-1-арилетанон-4Н-1,2,4-тріазолій галогеніди. 

Будова отриманих сполук  підтверджена за допомогою елементного аналізу, 
ІЧ- та УФ-спектроскопії, ПМР- та мас-спектрометрії, а їх індивідуальність доведена 
методами тонкошарової хроматографії та хромато-мас-спектрометрії.   

Проведено комп’ютерне прогнозування біологічної активності отриманих 
сполук за допомогою програми PASS C&T (Prediction of Activity Spectra for 
Substances) і встановлено подальшу доцільність визначення біологічної активності 
синтезованих сполук. 

На даний момент ці сполуки досліджено на гостру токсичність, антимікробну 
та протигрибкову активність.  

Особливу увагу серед синтезованих сполук заслуговує 4-(3-(5-нітрофуран-2-
іл)аліліденаміно)-1-(2-оксо-2-фенілетил)-4Н-1,2,4-тріазолій бромід, який проявляє 
виражену антимікробну та протигрибкову активність і має незначний показник 
гострої токсичності. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ ОТРИМАННЯ СПОЛУК МАНГАНУ ВИЩІХ 
ВАЛЕНТНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ОЗОНОВМІСНИХ ГАЗІВ 

Галстян Т. М., Бушуєв А. С., Денисов В.В. 
Інститут хімічних технологій, м. Рубіжне 

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля 
bas131982@mail.ru 

 
Сполуки мангану вищої валентності відомі як сильні окислювачі, що 

використовуються при отриманні кисневмісних вуглеводнів. При окисненні первинних 
і вторинних спиртів перманганатом у лужних розчинах утворюються відповідні 
карбонільні сполуки, а алкіл похідних - карбонові кислоти. Більш слабкими 
окислювальними властивостями володіє MnO2 і тому використовується рідше та 
переважно у концентрованій сульфатній кислоті. Крім того, широке застосування 
сполук мангану вищої валентності стримується їх обмеженою доступністю і високою 
собівартістю. У зв'язку з цим представляють інтерес методи отримання сполук мангану 
вищої валентності з більш доступної сировини. 

Відомий спосіб отримання калію перманганату шляхом сплаву піролюзиту з 
50 %-им розчином їдкого калію з подальшим електрохімічним окисленням марганату, 
котрий перетворюється у перманганат з виходом 48 %. Одержані також дані по 
окисненню сполук мангану озоно-повітряною сумішшю у середовищі сульфатної та 
нітратної кислот при 20-80 ºС до трьох- і чотирьохвалентного мангану, але при цьому в 
окислювальному розчині не спостерігалося накопичення семивалентного мангану. 
Розглянуті методи є багатостадійними, трудомісткими процесами, які протікають при 
високих температурах. 

Проведені в даній роботі дослідження дозволили розробити метод отримання 
семивалентного мангану з достатньо високим виходом (61-70 %) і усунути 
багатостадійність процесу. Окисненню озоно-повітряною (озоно-кисневою) сумішшю 
піддавали сполуки двох- та чотирьохвалентного мангану у розчинах розбавлених 
мінеральних кислот з введенням в окислювальний розчин вихідних солей з певною 
швидкістю, яка забезпечує постійний окислювально - відновний потенціал реакційної 
суміші (1200-1300 мВ) щодо хлорсрібного електроду.  Окиснення сульфату мангану 
проводили в 0,5 % ортофосфорній кислоті при постійному потенціалі системи 1200-
1300 мВ і температурі 0 ºС. Тривалість процесу складала 9 годин. Суспензію, що 
утворювалася після окиснення, фільтрували від діоксиду мангану і визначали 
концентрацію манганової кислоти йодометричним методом. Вихід її складав 70 %. 

З метою виділення кристалічного перманганату калію розчин манганової кислоти 
нейтралізували вуглекислим калієм, випаровували, охолоджували до 0 ºС, кристали 
перманганату калію, котрі випадали, фільтрували і сушили. Вихід складав 61,2 % на 
завантажений мангану сульфат. 

За умов використання діоксиду мангану замість сульфату, вдалося одержати 
манганову кислоту з виходом 62 % на завантажений MnO2. Перевагою розробленого 
методу є можливість використовування його для утилізації MnO2 в тих хімічних 
виробництвах, де він є твердим відходом. 



хімія органічних сполук  - 79 - 
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Роль и значение пурина и его производных в жизнедеятельности живых 

организмов и растений общеизвестна, поэтому изучению биологической активности N- 
и C-замещённых пурина посвящены многочисленные исследования. Определенное 
внимание химиков и биологов к производным пурина обусловлено тем, что пурин и его 
2,6-диоксопроизводное представляют собой структурные фрагменты ряда природных 
физиологически активных соединений и синтетических лекарственных препаратов. 

Продолжая поиск новых, ранее не описанных в литературе потенциальных 
биологически активных веществ в ряду производных пуриндиона-2,6, нами был 
осуществлен синтез некоторых 8-R замещенных. Взаимодействие этих соединений с 
алкилсульфатами приводит к 1,3-алкилзамещенным продуктам. Реакции исходных 
соединений с этилхлороацетатом приводят к образованию N(7)-замещенных этиловых 
эфиров, которые взаимодействуя с гидразином, дали возможность получить 
соответстующие гидразиды, а реакция с гидразидами кислот позволила получить на N'-
[(8-R-3-метил-2,6-диоксо-1,2,3,6-тетрагидро-7H-пурин-7-ил)ацетил]-R-гидразиды.  

Реакция 2-(8-R-3-метил-2,6-диоксо-1,2,3,6-тетрагидро-7H-пурин-7-ил)ацетон-
гидразидов с карбонильными соединениями реализуется образованием различных 
азометинов.  

 
Строение полученных соединений установлено с помощью современных физико-

химических методов анализа: ИК-, ПМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. 
Синтезированные соединения проходят тестирование на различные виды 

биологической активности. 
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В результате взаимодействия хлорангидрида бензилиденуксусной (коричной) 

кислоты с 2,5-диалкилзамещенными n-аминофенолами и последующего окисления 
полученных продуктов тетраацетатом свинца в уксусной кислоте при охлаждении 
получены: N-бензилиденацетил-2,5-диметил-1,4-бензохинонмоноимин (Iа),  
N-бензилиденацетил-6-изопропил-3-метил-1,4-бензохинонмоноимин (Iб) и  
N-бензилиденацетил-5-изопропил-2-метил-1,4-бензохинонмоноимин (Iв). 

Гидрогалогенирование 2,5-диалкил-N-бензилиденацетил-1,4-бензохинон-
моноиминов (Iа–в) проводили газообразным хлороводородом в среде хлороформа, 
гидробромирование – в уксусной кислоте добавлением эквимолярного количества 40%-
ной бромистоводородной кислоты. В результате получены продукты 1,4-
присоединения – 2,5-диалкил-4-амино-N-бензилиденацетил-6-галогенофенолы (IIа–в, 
IIIа–в).  
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R1=R2=Me (а), R1=i-Pr, R2=Me (б), R1=Me, R2=i-Pr (в); Hlg=Cl (II, IV), Br (III, V). 
Окисление аминофенолов (IIа–в, IIIа–в) оксидом серебра (I) в хлороформе при 

комнатной температуре приводит к образованию 2,5-диалкил-N-бензилиденацетил-6-
галоген-1,4-бензохинонмоноиминов (IVа–в, Vа–в).  

Состав и строение синтезированных соединений установлено на основании 
данных элементного анализа и спектров ИК, ЯМР 1Н и 13С. 

С помощью программы PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances – 
прогноз спектров биологической активности органических соединений) выполнен 
анализ возможной биологической активности синтезированных 2,5-диалкил-4-амино-
N-бензилиденацетил-6-хлорофенолов (IIа–в) и соответствующих хинонмоноиминов 
(IVа–в). 

Биологическая активность 
Вероятность проявления биологической активности, Pa 

IIа IVа IIб IVб IIв IVв 
CC chemokine 2 receptor 
antagonist 0,802 0,813 0,740 0,744 0,756 0,761 

Muscular dystrophy treatment 0,742 0,565 0,705 0,521 0,716 0,536 
Transcription factor inhibitor 0,759 0,740 0,717 0,685 0,779 0,769 
Membrane integrity agonist 0,774 0,622 0,664 0,424 0,703 0,487 
Neuroprotector 0,657 0,561 0,594 0,498 0,465 – 
Myocardial ischemia treatment 0,679 0,623 0,682 0,637 0,699 0,664 
Analgesic, non-opioid 0,581 0,449 0,582 0,466 0,340 – 
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В клетках живых организмов в процессе их жизнедеятельности постоянно 

протекает генерация радикальных частиц, которая усиливается при патологии. Этот 
процесс находится под контролем системы антиоксидантной защиты организма, 
важную роль, в составе которой играют вещества фенольной природы, в частности, 
фенолкарбоновые кислоты. Антиоксидантная активность фенольных соединений 
обусловлена, прежде всего, антирадикальной активностью (АРА). Одной из наиболее 
используемых систем для тестирования антирадикальной активности индивидуальных 
соединений и их смесей является реакция с катион-радикалом 2,2'-азинобис(3-
этилбензотиазолин-6-сульфоновой кислоты (ABTS+·). 

Цель работы – исследование антирадикальных свойств гидроксибензойных 
кислот в реакции с катион-радикалом 2,2'-азинобис(3-этилбензотиазолин-6-
сульфоновой кислоты). 

Объекты исследования – п-гидроксибензойная, 2,4-дигидроксибензойная, 
галловая (3,4,5-тригидроксибензойная) кислоты. Катион-радикал ABTS+  генерировали 
в реакции одноэлектронного окисления 2,2'-азинобис(3-этилбензотиазолин-6-
сульфоновой кислоты) персульфатом калия. Условия эксперимента - фосфатный буфер 
(0.2 М Na2HPO4 + 0.2 M NaH2PO4), pH=7.4, Т= (293±1) К. Метод исследования - UV-VIS 
– спектроскопия. 

Исследована антирадикальная активность гидроксибензойных кислот в реакции с 
ABTS+·.  
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Определена стехиометрия реакции в эквиваленте тролокса (TEAC) (табл.). 
 

Таблица 
TEAC оксибензойных кислот* 

 
Объект исследования tgα TEAC 

Тролокс 1.88±0.09 1.0±0.1 
4-гидроксибензойная кислота 0.67±0.05 0.4±0.1 

2,4-дигидроксибензойная кислота 9.2±0.1 4.9±0.1 
3,4,5-тригидроксибензойная кислота 5.7±0.1 3.0±0.1 

 
Высокая АРА реакции с катион-радикалом наблюдается у ди- и 

тригидроксибензойных кислот. 
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НОВИЙ ПІДХІД ДО СИНТЕЗУ СПОЛУК  
З ФУРО[2,3-f]ІЗОІНДОЛЬНИМ СКЕЛЕТОМ 

Гомза Ю.В., Литвин Р.З., Максимович І.Р., Горак Ю.І., Матійчук В.С., Обушак М.Д. 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

horrak@gmail.com 
 

Відомо, що лігнани утворюються в природі окисною конденсацією заміщених 
фенолів. Вони цікаві тим, що багато природних лігнанів мають широкий спектр 
біологічної активності. Зокрема, відомо, що подофілотоксин виявляє високу 
протиракову активність, але він не відповідає клінічним вимогам у зв`язку з токсичною 
дією. Однак модифікація базової структури привела до декількох терапевтично цінних 
протиракових препаратів, таких як етопозид та теніпозид. Зараз увагу дослідників 
привернули гетеролігнани. Ці сполуки відрізняються від лігнанів тим, що один або 
більше атомів вуглецю можуть бути замінені гетероатомами і, крім того, бензольні ядра 
можуть бути замінені гетероциклічними фрагментами. Найбільш відомим серед 
гетеролігнанів є азатоксин, який має антинеопластичну активність. Крім того, слід 
зазначити, що ряд гетеролігнанів виявляють протиракову, антиревматичну та 
антиастматичну активність. Логіка, якою керуються дослідники при отриманні цих 
сполук, має два важливі аспекти. По-перше, як свідчать дослідження біологічної 
активності, заміна атомів вуглецю на гетероатоми в циклі, або бензольних фрагментів 
на гетероцикли, мало впливає на біологічну активність. По-друге, формування зв`язків 
С–гетероатом відбувається легше ніж С–С зв`язків і, крім того, структурна 
варіабельність і синтетична доступність гетероциклів є значно вищою ніж бензольних 
фрагментів. 

Враховуючи сказане вище, синтез аналогів лігнанів або їх синтетичних 
попередників з арилфурановими фрагментами є актуальною задачею. 

Встановлено, що фурил-2-акролеїн та 5-арил-2-фурилакролеїни 1 добре реагують 
з ароматичними амінами 2, утворюючи основи Шиффа 3. Відновленням цих сполук 
борогідридом натрію в середовищі тетрагідрофурану отримали відповідно арил[3-(2-
фурил)аліл]аміни та арил[3-(5-арил-2-фурил)аліл]аміни 4 – вихідні реагенти для 
циклізації. 
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 R1 = H, Ar; R2 = H, 4-CH3, 4-OCH3; R3 = Fu, C6H5, 3,4,5-OCH3C6H2. 
Досліджуючи нову доміно-реакцію, ми застосували взаємодію сполук 4 з 

хлорангідридами коричної, 3,4,5-триметоксикоричної та фурил-2-акрилової кислот 5. 
Реакція проходить при кип`ятінні реагентів в діоксані за присутності триетиламіну і 
відбувається як доміно процес: на першій стадії проходить ацилювання, а на другій – 
інтрамолекулярна реакція Дільса-Альдера. 

Одержані сполуки 6 – аналоги гетеролігнанів і є перспективними об’єктами для 
вивчення їхніх властивостей.  

Робота фінансується Державним фондом фундаментальних досліджень України 
(проект № Ф40.3/045). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЛЕЙ N-АРОИЛМЕТИЛ-2-ХЛОРПИРИДИНИЯ 
С ЭТИЛ 2-ЦИАНО-3-ЭТОКСИАКРИЛАТОМ 

Давыдова М.С., Красников Д.А. 
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 

miroslavna-lis2011@list.ru 
 

Изучение взаимодействия солей Крёнке с активированными олефинами является 
перспективным и малоизученным разделом химии илидов азота. Ранее было 
установлено, что взаимодействие соединений (1) с этоксиметиленмалонодинитрилом 
(2) приводит к продуктам реакции типа метотезиса олефинов (3). 

Однако, нами было установлено, что при взаимодействии солей (1) с этил  
2-циано-3-этоксиакрилатом (4) в этаноле, в присутствии двух эквивалентов 
триэтиламина происходит образование 3-ароилиндолизин-1-карбонитрилов (5) с 
выходом 62-75%. Подобные функционализированные индолизины, незамещенные во 
втором положении, были получены ранее с использованием алкенов в присутствии 
окислителя.  
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Ar = Ph (а), 4-MeOC6H4 (б), 4-ClC6H4 (в). 
 

Образование полученных соединений подтверждено методами ЯМР 1Н и ИК-
спектроскопии, масс-спектрометрии. Механизм протекающей реакции находится на 
стадии обсуждения и требует дальнейших исследований. 
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ONE-POT СИНТЕЗ [1,3]ТІАЗОЛО[4,5- d]ПІРИДАЗИН-4(5Н)-ОНІВ 
Демченко С.А., Лозинський М.О. 

ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» 
demcha_chem@ukr.net 

 
На сьогодні синтез та фармакологічні властивості похідних [1,3]тіазоло[4,5-

d]піридазин-4(5Н)-онів мало вивчені. А при синтезі цих сполук раніше загальні виходи 
після проходження всіх стадій процесу складали від 30 до 50 відсотків. 

Нами був проведений та вдосконалений однореакторний метод синтезу 
[1,3]тіазоло[4,5-d]піридазин-4(5Н)-онів 6 виходячи з метил 2,4-дікетобутаноатів 2. 
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R2=Me, Ph, 4-Cl-Ph, NH2,             ,             ,
 

 
Синтез проводився без виділення та очистки проміжних продуктів. Нам вдалося 

досягти загального виходу кінцевих сполук у 70-85%. Також за описаною схемою було 
синтезовано ряд 2,7-заміщених раніше неописаних [1,3]тіазоло[4,5-d]піридазин-4(5Н)-
онів. 

Структури усіх одержаних сполук доведені за допомогою спектроскопії ЯМР, 
LC/MS спектрометрії та елементним аналізом. 

Вивчено антирадикальну, противірусну, антибластомну, анальгезуючу, 
спазмолітину та [Са 2+]i-десенситизуючу активності синтезованих сполук. 



хімія органічних сполук  - 85 - 

 

РЕАКЦІЯ SNVin В СИНТЕЗІ КАРБО[с]АНЕЛЬОВАНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНО 
ЗАМІЩЕНИХ ПІРИДИНІВ 
Дяченко І.В.1, Вовк М.В.2 

1Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 
2Інститут органічної хімії НАН України 

Ivladya87@e-mail.ua 
 

β-Енамінокетони (I) взаємодіють з СН-кислотами (II) в умовах реакції SNVin з 
утворенням заміщених карбо[c]анельованих бензо[4,5]імідазо[1,2-a]піридинів (III), а з 
СН-кислотою (IV) синтезовано нові похідні нікотинової кислоти (V). Перебіг реакції 
сполук (I) з м-амінофенолом (VI) відбувається за типом переамінування, яке 
закінчується утворенням енамінокетону (VII). Будова синтезованих сполук 
підтверджена даними ІЧ-, мас-, ПМР- та ЯМР 13С спектрометрією. 
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СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ (3-П-ТОЛІЛКСАНТИНІЛ-
8)МЕТИЛТІОЕТАНОВОЇ КИСЛОТИ ТА ЇЇ ВОДОРОЗЧИННИХ СОЛЕЙ 

Дячков М.В. 
Запорізький державний медичний університет 

rshlevas@gmail.com 
 

Хімічна модифікація гетероциклічних ксенобіотиків є достатньо перспективним 
напрямом по створенню потенційних лікарських засобів, що є пріоритетною задачею 
сучасної хімічної науки. Враховуючи широкий спектр біологічної дії (діуретична, 
аналгетична, бронхолітична, антиоксидантна), велику зацікавленість в цьому плані 
викликають похідні ксантину.   

З цією метою нами були виконані синтетичні дослідження по одержанню 
невідомих раніше похідних 3-п-толілксантину. Нами, згідно з нижче приведеною 
схемою, був отриманий 3-п-толіл-8-гідроксиметилксантин (4), в якості синтону для 
подальшої модифікації молекули шляхом введення фармакофорних угруповань. 
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Реакцією 3-п-толіл-8-гідроксиметилксантину 3 з тіонилхлоридом був отриманий 

3-п-толіл-8-хлорометилксантин 4, взаємодією якого з тіогліколевою кислотою була 
синтезована 3-п-толілксантиніл-8-метилтіоетанова кислота 5, зручна вихідна сполука 
для подальшою функціоналізації молекули. Далі, нами були одержані водорозчинні 
солі  (3-п-толілксантиніл-8)метилтіоетанової кислоти (6-8) при додаванні до водної 
суспензії кислоти 5 еквімолярної кількості первинного (моноетаноламін), вторинного 
(морфолін) амінів або амоніаку.  

Структура усіх синтезованих сполук підтверджена даними ІЧ-, ПМР-
спектроскопії та мас-спектрометрії.  

Первинний фармакологічний скринінг підтвердив перспективність подальшого 
пошуку сполук серед похідних 3-п-толуілксантину. 
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СИНТЕЗ В РЯДУ ПРОИЗВОДНЫХ 
2-(3-МЕТИЛ-2,6-ДИОКСО-2,3,6,7-ТЕТРАГИДРО-1H-ПУРИН-8-ИЛ) 

УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 
Казунин М.С., Прийменко А.О., Васильєв Д.А. 

Запорожский государственный медицинский университет 
aethoxy@mail.ru 

 
Большой интерес к химии производных пурина, 2,6-диоксопурина и их 

конденсированных производных объясняется тем, что большое количество соединений 
в этом ряду имеют достаточно широкий спектр биологической активности. 
Определенное внимание химиков и биологов к производным пурина обусловлено тем, 
что пурин и его 2,6-диоксопроизводное (ксантин) представляют собой структурные 
фрагменты ряда природных физиологически активных соединений и синтетических 
лекарственных препаратов. 

С целью поиска биологически активных соединений, нами на основе 2-(3-метил-
2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-ил) метилацетата, осуществлен ряд 
превращений, позволивших получить 2-(3-метил-7-R-2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-
пурин-8-ил) метилацетаты, гидразинолизом которых получены соответствующие 
гидразиды. Взаимодействием последних с карбонильными соединениями 
синтезированы гидразоны.  

 
 
Строение полученных соединений установлено с помощью современных 

физико-химических методов анализа – ИК-, ПМР-спектроскопии и масс-
спектрометрии. 

Полученные соединения представляют определенный интерес, в плане поиска 
биологически активных веществ и могут найти применение в практической медицине в 
качестве соединений обладающих противомикробной и противогрибковой 
активностью. 

Исследования в данной области продолжаются. 
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АЛИФАТИЧЕСКИЕ АЛЬДЕГИДЫ И ИХ ЕНАМИНЫ В СИНТЕЗЕ 
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ ПИРИДИНОВ 

Карпов Е.Н., Дяченко В.Д. 
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 

kenegf@gmail.com 
 

В докладе рассматриваются аспекты взаимодействия алифатических альдегидов 1 
и их енаминов 2 с производными циануксусной кислоты и другими СН-активными 
реагентами 3 в основных средах. В результате получен ряд частично гидрированных 
функционализированных пиридинов 4-12. Обсуждаются возможные пути реакции, 
особенности строения полученных соединений. 
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Alk= Et, Pr, i-Pr, s-Bu, n-C6H13, n-C7H15, CH(Ph)CH3, CH2CH(Ph)CH3, cyclohex-3-ene 
Ar= Ph, 4-ClC6H4, 2-MeC6H4, 3-MeC6H4; R1= R2= Alk, Ar 

 
Структура полученных соединений подтверждена данными ИК-, ЯМР 1Н-, 13С- и 

масс-спектрометрии, а также РСА. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА ДВОЙНОГО 
ФОТОПЕРЕНОСА ПРОТОНА В МОЛЕКУЛЕ БИС-ФЛАВОНОЛА 

Колодезный Д. Ю., Свечкарев Д. А., Дорошенко А. О. 
Харьковский национальный университет имени В.  Н. Каразина 

kolodezny@gmail.com 
 
Соединения, способные к внутримолекулярному переносу протона в 

возбужденном состоянии, являются предметом научных дискуссий в течение многих 
десятилетий по причине своих уникальных сенсорных возможностей [1]. Спектральные 
особенности соединений с переносом протона стали основой для активноразвиваемого 
направления - рациометрического флуоресцентного анализа, а также многопараметри-
ческого флуоресцентного зондирования сложных многокомпонентных систем. 

 

В контексте увеличения количества каналов получения информации от 
флуоресцентной молекулы-зонда особый интерес привлекли к себе системы с 
возможностью двойного переноса протона, такие, например, как дипиридил-диолы, 
дифлавонол и его производные [2] и т.п. 

В молекуле бис-флавонола наличие двух протонодонорных гидроксильных групп 
и протоноакцепторных карбонильных групп способствует образованию двух 
внутримолекулярных водородных связей. Квантово-химические расчеты показывают, 
что в такой молекуле принципиально возможен перенос как одного, так и двух 
протонов с образованием фототаутомеров двух типов. 

Длинноволновая полоса в спектре флуоресценции бис-флавонола характеризуется 
явно выраженной асимметрией, что позволяет предполагать, что она является 
суперпозицией нескольких полос испускания. Математическое разделение 
экспериментального спектра на индивидуальные составляющие с использованием 
подхода Сиано-Метзлера позволяет выделить три полосы, которые могут быть 
соотнесены с флуоресценцией нормальной, монотаутомерной и дитаутомерной форм 
исследуемого соединения [3]. 

 
[1] M. Kasha, J. Chem. Soc. Faraday Trans II 82 (1986) 2379-2392. 
[2] E. Falkovskaia, V. G. Pivovarenko, J. C. del Valle, J. Phys. Chem. A 107 (2003) 3316-

3325. 
[3] D. A. Svechkarev, A. O. Doroshenko, D. Yu. Kolodezny, Centr. Eur. J. Chem. 10 (2012)  

205-215. 
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ДИНАМИКА КАНЦЕРОГЕНЕЗА  В МЯСНЫХ ПРОДУКТАХ 
Краснова А.А., Крикунова В.Е. 

Полтавская государственная аграрная академия 
marg7@mail.ru 

 
Химические канцерогены представляют собой токсичные, различные по 

структуре органические и неорганические соединения. Важнейшей задачей по защите 
окружающей среды от загрязнений и профилактики злокачественных заболеваний 
является  определение их в пищевых продуктах и изыскание путей устранения. 
Примером опасного канцерогена есть распространение нитрозоаминов (НА) в 
окружающей среде, возможность поступления в организм человека различными 
путями, в том числе с продуктами питания.  

Целью настоящей работы является исследование летучих НА в мясе и 
мясных продуктах, изыскание способов уменьшения содержания или 
предотвращения образования этих соединений в технологическом процессе. Задачами  
наших исследований явились: 

- определение содержания НА с применением флуоресцентного метода в 
наиболее распространенных мясопродуктах, вырабатываемых мясной 
промышленностью Полтавского мясокомбината; 

- исследование процесса образования НА на различных этапах технологии 
производства колбасных изделий. 

Главными предшественниками нитрозосоединений, загрязняющих продукты 
питания, являются  нитраты и нитриты. Сами по себе нитраты безопасны. Опасность 
заключается в том, что около 5% нитратов восстанавливается в пище или в организме 
до нитритов.  

Высокое содержание нитритов выявляется в мясных копченостях, мясных 
консервах и колбасных изделиях. Это связано с применением в технологии 
производства данных продуктов солей азотистой кислоты.  

Нами было исследовано содержание нитрозосоединений  в таких объектах: вареные 
колбасы (высшего, I и II сорта), полукопченые, варено-копченые и сырокопченые 
колбасы.  

Для подтверждения идентификации НА использовали спектрометр 
дифракционный люминесцентный (СДЛ - 2, λ возб-. 340 нм.,λ эмиссии - 480 нм). Суть 
флуоресцентного метода, состоит в том, что  летучие НА из готовых колбасных 
изделий извлекались паровым отгоном, проводимым нейтральной, щелочной и кислой 
средами, а из образцов, отобранных на разных технологических этапах изготовления 
сосисок - предварительной экстракцией хлористым метиленом и последующей паровой 
обработкой. 

Выводы: 
1. В результате проведенных исследований выявлено присутствие и определено 

содержание N-нитрозаминов в колбасных изделиях, вырабатываемых по действующей 
технологии.   

2. Результаты количественных определений показали, что содержание N- 
нитрозодимэтиламина в вареных колбасах (высшего, I и II сорта) варьирует в 
интервале: 1,67 мкг/кг и 0,38-2,1 мкг/кг соответственно, в полукопченых, варено-
копченых и сырокопченых колбасах: 1,7 мкг/кг и 0,2-1,1 мкг/кг. 

3. Впервые изучено изменение N-нитрозаминов в процессе изготовления 
вареных колбасных изделий. Установлено, что на всех технологических этапах имеет 
место увеличение концентрации исследуемых соединений (при посоле сырья, внесении 
специй и обжарке). 
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СИНТЕЗ 3-МЕРКАПТО-4-ФЕНІЛ-5-(3'-БЕНЗИЛ(ФЕНІЛ)- 
8’-R-КСАНТИНІЛ-7')МЕТИЛ-1,2,4-ТРІАЗОЛІВ 

Левіч С.В.  
Запорізький державний медичний університет 

rshlevas@gmail.com 
 

Однією із основних задач сучасної хімічної науки є синтез біологічно активних 
сполук, потенційних лікарських засобів. У зв’язку з цим, актуальним є напрямок 
модифікації молекул природних гетероциклів, а саме, похідних пурину, ксантину та 
тріазолу. 

З метою пошуку нових неописаних раніше потенціальних біологічно активних 
речових, нами був здійснений синтез 3-меркапто-4-феніл-5-(3'-бензил(феніл)-8’-R-
ксантиніл-7')метил-1,2,4-тріазолів(5), які є зручними вихідними сполуками для 
подальшої модифікації молекул. Перспективність даних досліджень в тому, що похідні  
3-бензил(феніл)ксантинів практично не вивчені, хоча вони є структурними аналогами 
похідних 3-метилксантину, багато з яких мають широкий спектр біологічної дії, а 
також в тому, що в даній молекулі поєднуються дві гетероциклічні системи, а саме 
ксантину і тріазолу.  

Нами, згідно з нижченаведеною схемою, були отримані гідразиди  
3-бензил(феніл)-8-R-метилксантиніл-7-ацетатних кислот (3). 
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де R = CH3, C6H5, п-C6H4OH, a R'=  C6H5, CH2C6H5  
 
Взаємодією гідразидів 4 з фенілізотіоцианатом були синтезовані сполуки 5,  при 

подальшій циклізації яких в розчині натрій гідроксиду, нами були одержані  
відповідні 3-меркапто-4-феніл-5-(3'-бензил(феніл)-8’-R-ксантиніл-7')метил-1,2,4-
тріазоли (5). 

Структура усіх синтезованих сполук була доведена сучасними фізико-хімічними 
методами аналізу.  

Первинний фармакологічний скринінг показав, що отримані сполуки виявляють 
антиоксидантну дію та підтвердив перспективність подальших досліджень в даному 
напрямі. 



- 92 -   хімія органічних сполук 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ N-АЦЕТИЛ-1,4-БЕНЗОХИНОНМОНОИМИНОВ 
С РОДАНИДОМ КАЛИЯ 

Авдеенко А.П.1, Коновалова С.А. 1, Леденёва О.П. 2 

1Донбасская государственная машиностроительная академия, 
2Украинская инженерно-педагогическая академия 

chimist@dgma.donetsk.ua 
 

В результате роданирования N-ацетил-1,4-бензохинонмоноиминов (Iа–д) 
получены 5-ацетиламино-1,3-бензоксатиол-2-оны (IIа–д). В случае 2-
метилпроизводного (Iа) в смеси продуктов, выделенной после окончания реакции, 
присутствовали также 5-ацетиламино-1,3-бензоксазол-7-метил-2-тион (III) и N-ацетил-
6-ацетилокси-2-метил-4-аминофенол (IV) с процентным содержанием 30 и 34%, 
соответственно. Ранее аналог соединения (III) был получен только при роданировании 
N-(4-метилфенил)-1,4-бензохинонмоноимина, а продукт 1,4-присоединения 
ацетилокси-иона, аналогичный соединению (IV), – при попытке роданировании N,N’-
диароил-1,4-бензохинондииминов. В индивидуальном виде выделены 5-ацетиламино-
1,3-бензоксатиол-2-оны (IIб–д) и 1,3-бензоксазол-2-тион (III). 
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R1=Me, R2=R3=H (а); R1=R3=Me, R2=H (б); R3=Me, R1=i-Pr, R2=H (в); R1=Me, R3=i-Pr, R2=H (г); R2=R3=Me, 
R1=H (д). 
 

Направление реакции роданирования N-замещенных 1,4-бензохинонмоноиминов 
зависит от величины энергии НСМО исходного хинонмоноимина. Согласно квантово-
химическим расчетам энергия НСМО N-ацетил-1,4-бензохинонмоноимина (-366,65 
кДж/моль) имеет промежуточное значение между энергией НСМО N-(4-метилфенил)-
1,4-бензохинонмоноимина (-324,12 кДж/моль), роданирование которого протекает 
атомом азота роданид-иона, и энергией НСМО N-арилсульфонил-1,4-
бензохинонмоноимина (-383,05 кДж/моль), роданирование которого идет только 
атомом серы. В связи с этим роданирование N-ацетил-1,4-бензохинонмоноиминов по 
схеме 1,4-присоединения может идти как атомом серы, так и атомом азота роданид-
иона. Образовавшийся продукт затем циклизуется с образованием соответствующего 
1,3-бензоксатиол-2-она (II) или 1,3-бензоксазол-2-тиона (III). 

Строение соединений (IIа–д, IІІ, ІV) доказано на основании данных элементного 
анализа индивидуально выделенных веществ, спектров ЯМР 1Н и ИК-спектров. 
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СИНТЕЗ КОНДЕНСОВАНИХ КСАНТИНІВ  ШЛЯХОМ  
МІДЬ-КАТАЛІТИЧНОЇ ЦИКЛІЗАЦІЇ АМІДИНІВ 

Любчак К.І., Назаренко К.Г. 
Інcтитут органічної хімії НАН України 

kliubchak@gmail.com 
 
Похідіні ксантинів - біологічноактивні сполуки, які входять до складу 

нуклеїнових сполук та різноманітних клінічних препаратів. Отримання конденсованих 
поліметиленових аналогів гетероциклічних систем призводить до підвищення 
ліпофільності та сприяє посилення біологічної активності модифікованих 
субстратів[1,2]. Незважаючи на велику кількість методів синтезу заміщених ксантинів, 
конденсовані поліметиленові похідні ксантинів залишаються важкодоступними у 
синтетичному плані сполуками. 

 
Нами запропонований загальний підхід до синтезу конденсованих ксантинів 5 на 

основі внутрішньомолекулярної циклізації галогенпохідних амідинів 4 в умовах 
каталізу комплесами міді(І) (реакція Бухвальда-Хартлі). Ключовою стадією метода є 
розроблений підхід до отримання вихідних амідинів 3 з похідних лактамів 1 та 5-
аміноурацилів 2. Підібрані умови реакції дозволяють провести взаємодію 1 з 5-
аміноурацилами по амінорупі, у той час, коли більшість взаємодій 5-аміноурацилів 
протікає по С(5) положенні. Підібрані оптимальні умови (розчинник, ліганд, основа) 
для проведення реакції циклізації галогенамідинів 4 під дією сполук міді(І). Сполуки 5 
були отримані з різними замісниками при атомах азоту (n = 1-4). Високі виходи на всіх 
стадіях дозволяють отримувати кінцеві продукти у кількостях більше одного грама. 

[1] Nazarenko, K. G.; Shyrokaya, T. I.; Shvidenko, E. V.; Tolmachev, A. A., Synth. 
Comm. 2002, 33, 4303; 

[2] Liubchak, K.; Nazarenko K.; Tolmachev A., Tetrahedron in press. 
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НОВАЯ РЕЦИКЛИЗАЦИЯ 4-АРИЛ-2,6-ДИАМИНО-3,5-ДИЦИАНО- 
4Н-ТИОПИРАНОВ 

Рыльская Т.А., Дяченко В.Д., Малыхина Л.А. 
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 

expotentilla@gmail.com 
 
Ранее было показано, что 4-арил-2,6-диамино-3,5-дициано-4Н-тиопираны 

подвергаются рециклизации с органическими и неорганическими основаниями в 
замещенные 2-1Н-пиридинтионы. Кипячение 4Н-тиопиранов в моноэтиловом эфире 
этиленгликоля или этиловом спирте с бензиламином приводит к образованию 4-арил-
2,6-бис(бензиламино)-пиридин-3,5-дикарбонитрилов. 

Нами впервые показано, что кипячение 4-арил-2,6-диамино-3,5-дициано-4Н-
тиопиранов (Iа-в) в этаноле без катализатора с 2-фурилметиламином (II) приводит к 
образованию 4-арил-2,6-бис(фуран-2-илметиламино)-3,5-дицианопиридинов (IIIa-в) с 
47-62% выходом.  

Изучаются пути найденных рециклизаций и границы их применения. 
 

 
I - III Ar = 3,4-(МеО)2С6Н3 (а), 3-МеО-4-ОСН2РhC6H3 (б), 4-СlC6H4 (в). 

Строение полученных соединений подтверждено данными ПМР, масс и ИК - 
спектроскопии. 
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РЕАКЦИИ N-АРИЛ(МЕТИЛ, ТРИФТОРМЕТИЛ)СУЛЬФОНИЛ-1,4-
БЕНЗОХИНОНМОНОИМИНОВ С МЕРКАПТАНАМИ 

Авдеенко А.П., Коновалова С.А., Михайличенко О.Н. 
Донбасская государственная машиностроительная академия 

chimist@dgma.donetsk.ua 
 
В результате взаимодействия хинонов с белковыми или небелковыми 

сульфгидрилами, в частности с глутатионом, образуются продукты, обладающие 
значительной биологической активностью. Синтезированные ранее 
2-меркаптобензоксазол и 2-меркаптобензтиазол проявляют антибактериальную и 
противофунгицидную активности, а производные 2-меркаптобензоксазола – 
противовоспалительную. Можно предположить, что хинонимины, являющиеся 
аналогами хинонов, также могут образовывать с меркаптанами продукты, 
обладающие биологической активностью. 

В настоящей работе исследовано взаимодействие N-арил(метил, 
трифторметил)сульфонил-1,4-бензохинонмоноиминов (I) с гетерилмеркаптанами 
(II) и тиофенолом (III). В результате реакции незамещенных и алкилзамещенных в 
хиноидном ядре N-арил(метил-, трифторметил-)сульфонил-1,4-
бензохинонмоноиминов (I), имеющих хотя бы одно свободное орто-положение к 
карбонильному атому углерода хиноидного ядра, с гетерилмеркаптанами (II) и 
тиофенолом (III) в хлороформе и бензоле при комнатной температуре получены 
соответствующие 2-замещенные N-арил(метил-, трифторметил-)сульфонил-4-
аминофенолы (IV, V), что свидетельствует о региоспецифичности данной 
реакции. При взаимодействии 2,6-диалкилзамещенных хинониминов с 
меркаптанами выделены только соответствующие N-арил(метил-, трифторметил-
)сульфонил-4-аминофенолы, образовавшиеся в результате восстановления 
исходных хинониминов. 
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I, IV, V, X = Ph, 4-Tol, Me, CF3; R=Me, i-Pr, Cl; n=0–2; II, IV, Y=O, N. 

 
Строение полученных соединений (IV, V) доказано на основании данных 

спектров ИК, ЯМР 1Н и 19F. 
С помощью программы PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances – 

прогноз спектров биологической активности органических соединений) рассчитаны 
возможные биологические активности соединений (IV, V). Наиболее вероятными для 
них являются активности «Pulmonary hypertension treatment» (лечение лёгочной 
гипертензии) (до 0,94), «Para amino benzoic acid antagonist» (антагонист пара-
аминобензойной кислоты) (до 0,91) и «Aldehyde oxidase inhibitor» (ингибитор 
альдегидоксидазы) (до 0,90). Для большинства рассматриваемых соединений данные 
виды активности превышают 0,7. При этом следует отметить, что введение алкильных 
заместителей в ароматическое ядро полученных соединений снижает их 
потенциальную биологическую активность. 
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НОВЫЕ БИССПИРОПИРАНЫ С ОБЪЕМНЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 
В ГЕТАРЕНОВЫХ ФРАГМЕНТАХ 

Муханов Е.Л.1, Ожогин И.В.1, Алексеенко Ю.С.2, Вибе В.В.1, Дорошенко А.О.3,  
Лукьянов Б.С.1 

1 НИИ физической и органической химии Южного федерального университета 
2 Южный научный центр Российской академии наук 

3 Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Украина 
lab811@ipoc.rsu.ru 

 
Бистабильные фотохромные соединения под воздействием активирующего 

излучения способны обратимо менять свою структуру с изменением спектральных и 
фотодинамических характеристик. Такие светочувствительные структуры являются 
перспективной основой материалов с переключаемыми свойствами. Бисспиропираны, 
т.е. соединения с двумя потенциально фотоактивными спиропирановыми фрагментами 
в структуре, привлекают особенное внимание в качестве потенциальных компонент 
мультипозиционных молекулярных переключателей.  

В продолжение исследований по изучению влияния строения на фотохромные 
свойства нами были получены новые несимметричные бисспиросоединения  (1)  на 
основе 2,4-дигидрокси-изо-фталевого альдегида с объемными бензильными группами у 
атомов азота индолинового и оксазинонового фрагментов.  
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(1) 

R1 = -CH3, -CH2-C6H5 ; R2 = -CH3, -CH2-C6H5 
 
Фотохимические, квантовохимические и рентгеноструктурные исследования 

полученных бисспиропиранов и их аналогов позволили детально изучить корреляцию 
геометрии фотоактивных спирузлов и фотодинамических характеристик.   

Дальнейшее получение серий аналогичных бисспиросистем позволит получить 
информацию о структурных факторах, контролирующих спектральные характеристики 
исследуемых соединений.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Грантов Президента РФ МК-
1629.2012.3 и НШ – 927.2012.3 
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СИНТЕЗ И АЛКИЛИРОВАНИЕ 2-СЕЛЕНОКСО(ТИОКСО)-4,4,6-ТРИМЕТИЛ- 
1,4-ДИГИДРОПИРИДИН-3-КАРБОНИТРИЛОВ 

Назаренко М.С., Дяченко В.Д. 
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 

kinomaks@gmail.com 
 
Взаимодействием окиси мезитила (I) с халькогеноамидами цианоуксусной 

кислоты (II) впервые синтезированы 2-селеноксо(тиоксо)-4,4,6-триметил-1,4-
дигидропиридин-3-карбонитрилы (III), которые вовлечены в реакцию алкилирования с 
алкилгалогенидами (IV). Полученные таким путем селено(тио)эфиры (V) 
трансформированы в основной среде в замещенные частично гидрированные 
селенофено(тиофено)[2,3-b]пиридины (VI). 

Алкилирование тетрагидропиридинхалькогенонов (III) аллилбромидом приводит 
к образованию соответствующих продуктов (VII), легко вступающих в 
тио(селено)кляйзеновскую [3,3]сигматропную перегруппировку, заканчивающуюся 
формированием 3-аллилзамещенного тетрагидропиридинового ядра (VIII). 
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X=S, Se; Z=H, Alk, Ar, Het, CONHR, COOR, CN; R=H, Alk, Ar, Het. 
Строение полученных соединений подтверждено данными ПМР-, 

хроматомасс-,  ЯМР 13С и ИК - спектроскопии. 
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СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 
5-(1-АДАМАНТИЛ)-4-R-1,2,4-ТРІАЗОЛ-3-ТІОНІВ 
Одинцова В.М., Гоцуля А.С., Книш Є Г., Панасенко О.І. 

Запорізький державний медичний університет 
andrey_goculya@mail.ru 

 
Хімічні властивості та біологічна активність нітрогенвмісних гетероциклічних 

сполук є об’єктом дослідження широкого кола науковців. Особливий інтерес викликає 
поєднання в одній структурі адамантану  та 1,2,4-тріазолу.  Це перед усім пов’язано з 
успішним використанням ряду лікарських засобів, до складу яких входить тріазольне 
ядро. В свою чергу адамантан, виступаючи високоліпофільною структурою, надає 
додаткові переваги досліджуваній сполуці, а саме визначає безпосередню взаємодію 
молекул, до складу яких він входить, з біологічними мембранами. Таким чином, синтез 
даної групи сполук представляє практичний інтерес та є актуальним завданням для 
сучасної фармації. 

В результаті проведеної  нами роботи було отримано різні 5-(1-адамантил)-4-R-
1,2,4-тріазол-3-тіони (де R = H, CH3, C6H5, 2-OCH3-C6H5) з виходами 62 – 90 %. 
Взаємодією отриманих тіонів з α-галогенкетонами синтезовано ряд арилетанонів. На 
основі цих структур були дослідженні реакції відновлення. Проведені реакції 
отримання карбонових кислот шляхом взаємодії з кислотою α-хлорацетатною. Для 
отриманих кислот одержані солі з органічними та неорганічними основами. 
Етерифікацією 2-[5-(1-адамантил)-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатних кислот здійснено 
синтез естерів. Взаємодією відповідних естерів з гідразин гідратом та первинними, 
вторинними амінами синтезовано ряд гіразидів  та амідів відповідних кислот. 

Будова отриманих сполук  підтверджена за допомогою елементного аналізу, ІЧ- 
та ПМР-спектроскопії, їх індивідуальність доведена методами тонкошарової 
хроматографії та хромато-мас-спектрометрії.   

На даний момент ці сполуки досліджено на гостру токсичність, антимікробну, 
протигрибкову, протизапальну, нейротропну, діуретичну та гіполіпідемічну дію. 
Встановлено, що отримані сполуки відносяться до малотоксичних або практично 
нетоксичних.  

Робота у даному напрямку продовжується. 
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СИНТЕЗ И РЕЦИКЛИЗАЦИЯ СОЛЕЙ 
6-R-[1,4]ДИОКСАНО[2”,3”:4’,5’]БЕНЗ[4,5]ИМИДАЗО[2,1-b][1,3]ТИАЗАН-6-ИЯ 

Орлов М.А. 
Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко НАНУ 

orlovinfou@yandex.ru 
 
Исходя из дигидрохлорида 6,7-диамино-1,4-бензодиоксана (I) по следующей 

схеме получен [1,4]диоксано[2”,3”:4’,5’]бенз[4,5]имидазо[2,1-b][1,3]тиазан (IV): 
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Алкилирование соединения (IV) фенацил- и бензилгалогенидами в ДМФА 
приводит к образованию солей (V), которые при нагревании в избытке эпихлоргидрина 
рециклизуются в 3,5,6-замещенные 1-(2,3-эпитиопропил)бензимидазол-2-оны (VI). 
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R = п-Cl-C6H4-COCH2 (a); п-Br-C6H4-COCH2 (b); п-CH3-C6H4-COCH2 (c); 
п-CH3O-C6H4-COCH2 (d); п-CH3-C6H4-CH2 (e); п-F-C6H4-CH2 (f); C6H5-CH2 (g) 

Va, X = Br–; Vb, X = Cl–; Vc, X = Br–; Vd, X = Br–; Ve, X = Cl–; Vf, X = Br–; Vg, X = Br– 
 
Состав, структура и чистота полученных соединений подтверждены данными 

элементного анализа, ЯМР-спектроскопии и тонкослойной хроматографии. 
3,5,6-Замещенные 1-(2,3-эпитиопропил)-бензимидазол-2-оны (VI) представляют 

большой интерес как потенциальные биологически активные соединения. 
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СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БІОЛОГІЧНА 
АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ 5-R-4-R1-1,2,4-ТРІАЗОЛ-3-ТІОНІВ 
Панасенко О.І., Гоцуля А.С., Каплаушенко А.Г., Парченко В.В., 

Куліш С.М., Щербина Р.О., Сафонов А.А., Бігдан О.А. 
Запорізький державний медичний університет 

andrey_goculya@mail.ru 
 

Аналіз літературних даних за останні роки показав, що гетероциклічні сполуки 
надають широкі можливості у сфері створення нових біологічно активних сполук. Саме 
завдяки низькій токсичності та різноманітним видам біологічної активності похідні 
1,2,4-тріазолу привертають значну увагу науковців. Серед синтетичних похідних даної 
гетероциклічної системи знайдено значну кількість сполук з протигрибковою, 
протимікробною, нейролептичною, гепатопротекторною, кардіопротекторною та 
іншими видами активності. Поєднання в одній молекулі структурних фрагментів    
1,2,4-тріазолу та аліфатичних, ароматичних або гетероциклічних систем призводить до 
появи нових молекул з вираженою біологічною активністю. 

Метою нашої роботи стало отримання різноманітних похідних 5-R-4-R1-1,2,4-
тріазол-3-тіонів, де R = H, CH3, C6H5, піридин-2-іл, піридин-3-іл, фуран-2-іл, 2-метил-
фуран-3-іл, 2-, 3-, 4-фторфеніл та R1 = H, CH3, C6H5, 2-OCH3-C6H4 і дослідження їх 
біологічної активності. На основі отриманих  тіонів було проведено реакції алкілування 
α-галогенкетонами, галенкислотами, галогеналканами. В подальшому отримані 
арилетанони були застосовані для дослідження реакцій відновлення та гідразинолізу. 
Синтезовані кислоти були використані для  отримання солей з органічними та 
неорганічними основами, складних естерів та іліденпохідних. Також було проведено 
синтез 2-(5-R-1H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетальдегідів та конденсація останніх з 
гідразидами аліфатичних, ароматичних, гетероциклічних кислот. 

Будова отриманих сполук  підтверджена за допомогою елементного аналізу, УФ- 
та ІЧ-спектроскопії,  ПМР- та мас-спектрометрії, їх індивідуальність доведена методом 
тонкошарової хроматографії та хромато-мас-спектрометрії. На даний момент ці 
сполуки досліджено на гостру токсичність, антимікробну, протигрибкову, 
протизапальну, нейротропну, діуретичну та гіполіпідемічну, гіпоглікемічну дію, 
антиоксидантну, антигіпоксичну та протинабрякову активність. Встановлено, що 
отримані сполуки відносяться до малотоксичних або практично нетоксичних.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦИТРАКОНОВОГО АНГИДРИДА  
С АМИНОПРОИЗВОДНЫМИ БЕНЗИМИДАЗОЛА  

И ИМИДАЗО[4,5-b]-ПИРИДИНА 
Панкина О.Ю, Коваль Т.С., Коротких Н.И., Смоляр Н.Н.  

Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко НАНУ 
pankina_olya@mail.ru 

 

Производные бензимидазола и имидазо[4,5-b]пиридина характеризуются 
широким спектром биологических свойств: антивирусными, антимикробными, 
антисекреторными, цитостатическими, антигистаминными и противоязвенными. 
Пиррольный фрагмент также является составной частью большого числа 
лекарственных препаратов – антибиотиков, ферментов. Цель настоящей работы – 
синтез потенциально биологически активных соединений, сочетающих в стуктуре 
пиррольный и конденсированные  бензимидазольный или имидазо[4,5-b]-пиридиновый 
фрагменты.  

Известно, что взаимодействие алкил(арил)аминов с цитраконовым ангидридом  
приводит к образованию 1-замещенных 3-метилпиррол-2,5-дионов. Для достижения 
данной цели в реакцию с цитраконовым ангидридом (III) были введены 1,3-диалкил-5-
аминобензимидазол-2-оны (I а-в) и 1,3-диалкил-5-аминоимидазо[4,5-b]-пиридин-2-оны 
(II а-в). Нагревание аминопроизводных (I а-в, II а-в) при 140-1450С в течение 5 часов с 
соединением III ведет к образованию  1-(1,3-диалкил-2-оксобензимидазол-5-ил)- 
3-метилпиррол-2,5-дионов (IV а-в)  и   1-(1,3-диалкил-2-оксоимидазо[4,5-b]-пиридин- 
5-ил)-3-метилпиррол-2,5-дионов (V а-в). 
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где  Х = СН ( I а-в, IV а-в), N ( II а-в, V а-в);  R = Me (а), Et (б), Bn (в). 

В спектрах ЯМР 1Н соединений (IV а-в), кроме сигналов алкильных групп 
имидазольного фрагмента, синглетных сигналов протона Н4 (6.99 – 7.82 м.д.) и 
дублетных сигналов вицинальных протонов Н6 (6.95 – 7.05 м.д.) и Н7  (7.13-8.02 м.д.) 
бензольного кольца (J= 8.0 Гц), присутствуют синглетные сигналы метильной группы 
(2.07 – 2.18 м.д.) и протона H4` (6.50 - 6.79 м.д.) пиррольного цикла.  

В спектрах ЯМР 1Н соединений (V а-в), кроме сигналов алкильных групп 
имидазольного фрагмента, дублетных сигналов вицинальных протонов Н6 (6.93 - 
7.06 м.д.) и Н7 (7.08 – 7.63 м.д.) пиридинового кольца (J= 8.0 Гц), присутствуют 
синглетные сигналы метильной группы (2.08 – 2.20 м.д.) и протона H4` (6.48 - 6.80 м.д.) 
пиррольного цикла.  
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КОНДЕНСАЦИЯ 2-АМИНО-3-АРИЛТИОФЕНОВ 
С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ АЛЬДЕГИДАМИ 

Богза C.Л., Пендюх В.В. 
Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко НАНУ 

p2v.chem@gmail.com 
 
Тиено[3,4-c]изохинолины редкий, но многообещающий класс гетероциклических 

соединений. Другие родственные структуры с аннелированным изохинолиновым ядром 
интенсивно изучаются с самых различных аспектов биологической активности. На 
данный момент существует немало медицинских препаратов на их основе. 

Среди гетероцикличеких соединений содержащих аннелированое тиофеновое 
кольцо, только несколько единичных случаев получения тиеноизохинолинов описаны в 
литературе. Основная стратегия этого синтеза заключается во взаимодействии 
2-формарил боратов и 3-амино-2-галогентиофенов в присутствии палладиевого 
катализатора. Низкая доступность реагентов  и низкие выходы продуктов реакции не 
позволяет использовать данный метод как препаративный.  

Ранее нами был предложен метод получения тиено- и пиразолоизохинолинов, 
основанный на кислотно-катализируемой циклизации орто-арилзамещенных 
аминотиофенов и аминопиразолов с различными альдегидами. Также была показана 
неспособность субстратов давать продукты циклизации с гетероарилзамещенными 
альдегидами в классических условиях реакции. При попытках провести такого рода 
конденсацию наблюдалось отщепление альдегидного фрагмента от гетероциклической 
системы.  

В конечном итоге, путем длительного подбора, была проведена интересующая 
нас циклизация в относительно мягких условиях. Получены с  достаточно высокими 
выходами (64, 72%) производные 5-гетарилтиено [3,4-c]изохинолин-3-карбоновой 
кислоты с использованием 1-бензофуран-3-карбальдегида и никотинальдегида. К 
сожалению до сих пор не представляется возможным получить аналогичные 
производные с использованием индолальдегидов. Работы по этому направлению 
продолжаются.  

Таким образом модификации реакции Пикте-Шпенглера позволяет расширить 
диапазон получаемых по этой реакции соединений и более плотно подойти к поиску 
структур, обладающих необходимой биологической активностью 
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СИНТЕЗ В РЯДУ 7,8-ДИЗАМЕЩЕННЫХ 
3-МЕТИЛ-1H-ПУРИН-2,6(3H,7H)-ДИОНА 

Прийменко А.О., Васильев Д.А.,Казунин М.С., Шкода А.С., Кандыбей К.И. 
Запорожский государственный медицинский университет 

artem555_86@mail.ru 
 

В ряду пуриндиона-2,6 найдены вещества, обладающие актопротекторной, 
нейролептической, гипотензивной, бронхолитической и другими видами 
фармакологической активности. 

С целью поиска биологически активных соединений нами изучено химическое 
поведение 7,8-дизамещенных 3-метил-1Н-пурин-2,6(3Н,7Н)-диона. Взаимодействие 
7-бензоилметил-8-бромо-3-метил-1Н-пурин-2,6(3Н,7Н)-дионов с (H2N)2S в среде 
CH3COOH+HBr 46% в соотношении (1:1) приводит к образованию 7-бензоилметил-3-
метил-8-меркаптопуриндионов, которые являются удобными синтонами для синтеза 
производных тиазоло[2,3-f]пурин-2,4(3Н,7Н)-диона и 1Н-[1,3]тиазино[2,3-f]пурин-
2,4(3Н,6Н)-диона. 
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Строение синтезированных соединений подтверждено данными ИК-, ПМР-

спектроскопии и масс-спектрометрии. 
В результате биологических исследований установлено, что в данном ряду 

обнаружены вещества обладающие диуретической и нейротропной активностью. 
Исследования в данном направлении продолжаются. 
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РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ СИСТЕМ 
1-АЛКИЛ-4-(ОКСИМИНОМЕТИЛ)-ПИРИДИНИЙ ГАЛОГЕНИД / гем-ДИОЛ 

В ПРОЦЕССАХ РАСЩЕПЛЕНИЯ 4-НИТРОФЕНИЛАЦЕТАТА 
Савсуненко А.О., Капитанов И.В., Карпичев Е.А. 

Институт физико-органической химии и углехимии им.Л.М.Литвиненко НАН Украины 
Laboratoire des IMRCP UMR 5623 CNRS - Université Paul Sabatier 

ekarpichev@gmail.com 
 
Реагенты, содержащие 

в своей структуре супернук-
леофильный оксиматный 
фрагмент, являются высоко-
эффективными акцепторами 
ацильной группы. Для обес-
печения эффективности дей-
ствия подобных реагентов 
огромное значение имеет 
как задача обеспечения вы-
соких наблюдаемых скорос-
тей реакции, так и способ-
ность системы выступать в 
роли нуклеофильного ката-
лизатора, что обеспечивало 
бы эффективное разложение 
больших количеств ацилсо-
держащих субстратов. 

Поскольку стадия пе-
реноса ацильной группы (ii) 
с оксима на гидроксид-ион 
(в щелочных средах) про-
текает достаточно медленно, 
то повышение ее скорости 
будет приводить к увеличению эффективности действия системы в целом. Одним из 
возможных способов повышения скорости данного процесса состоит в использование 
гидратированных карбонильных соединений (гем-диолов), которые способны не только 
выступать в качестве нуклеофильных реагентов при расщеплении субстрата, но и 
способствовать процессу деацилирования оксима (см. схему). 

Нами была изучена реакционная способность серии 1-алкил-4-(оксиминометил)-
пиридиний галогенидов (Alk-Py-OxH) в присутствии гем-диолов – хлоральгидрата 
(Chloral-H) и гидратов 1-алкил-3-ацетилпиридиний галогенидов (Alk-Py-Diol). 
Показано, что введение данных гем-диолов как в случае немицеллообразующих (Alk = 
CH3), так и мицеллообразующих (Alk = C16H33) систем не приводит к увеличению 
скорости стадии деацилирования оксима, что свидетельствует о необходимости 
использования для создания подобных каталитических систем более низкоосновных 
гем-диолов, что будет изучено в дальнейших работах. 

Исследование проведено при поддержке Франко-украинского международного 
научного объединения в области молекулярной химии (French-Ukrainian International 
Network on Molecular Chemistry, GDRI). 
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СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ 4-R-
5-(ТІОФЕН-2-ІЛ)-4H-1,2,4-ТРІАЗОЛ-3-ТІОЛУ 

Саліонов В.О., Сафонов А.А., Панасенко О.І., Книш Є.Г. 
Запорізький державний медичний університет 

salionov.88@mail.ru 
 

В сучасній практичній медицині відчувається гострий дефіцит оригінальних 
вітчизняних препаратів, які на ряду з низькою токсичністю мають виражений 
терапевтичний ефект. Цілеспрямований пошук біологічно активних сполук на основі 
ядра 1,2,4-тріазолу в останній час інтенсивно розвивається. За цей період шляхом 
хімічної модифікації був створений цілий ряд лікарських засобів, які успішно 
застосовуються в медичній практиці. 

Так, наприклад, відомо, що ядро 1,2,4-тріазолу є складовою частиною багатьох 
сучасних лікарських засобів, які мають протигрибкові (флуконазол, ітраконазол), 
антидепресивні (тразодон, альпразолам), гепатопротекторні, ранозагоюючі та 
противірусні (тіотриазолін) властивості, до того ж проявляють себе як малотоксичні та 
ефективні препарати.  

Вихідними сполуками для пошуку нових біологічно-активних речовин нами були 
взяті похідні 4-R-5-(тіофен-2-іл)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіолу (де R – аміно, алкіл, арил, 
гетерил). 

Для 4-R-5-(тіофен-2-іл)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіолів були вивчені реакції з 
галогеналканами, галогенарилами, галогенгетероциклами, α-галогенкетонами, 
монохлорацетатною кислотою. На основі 2-(4R-5-(тіофен-2іл)-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) 
ацетатної кислоти були отримані солі, естери, аміди, гідразиди, іліденгідразиди. 

Будову отриманих нами сполук підтверджено комплексним використанням 
сучасних фізико-хімічних методів досліджень (елементного аналізу, УФ- та ІЧ-
спектроскопії, ПМР, МАС-спектрометрії та рентгеноструктурний аналіз), а їх 
індивідуальність – методом тонкошарової хроматографії. 

Для більшості отриманих сполук вивчено гостру токсичність, діуретичну, 
протимікробну, противірусну та антиоксидантну активності. Встановлено, що 
більшість синтезованих нами сполук малотоксичні або нетоксичні речовини.  
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ОДЕРЖАННЯ ЗАМІЩЕНИХ 3,4-ДИГІДРОІЗОКУМАРИН-3-ІЛ- 
4Н-ХРОМЕН-4-ОНІВ 

Туриця В.В., Пивоварська І.Р., Обушак М.Д. 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

victorturytsya@ukr.net 
 
Ізокумарини та флавони є важливими класами природних сполук, багато з яких 

виявляють біологічну активність. Тому ізокумарини (3,4-дигідроізокумарини) та флавони 
природного походження інтенсивно досліджують в останні роки. Але немає патентних чи 
літературних даних про сполуки, які б об’єднали у своїй структурі ізокумариновий та 
флавоновий фрагменти. 

Ми розробили схему синтезу таких сполук і одержали заміщені 3,4-дигідроізокумарин-
3-іл-4Н-хромен-4-они V. Для синтезу ізокумаринової частини молекули використали 
інтрамолекулярну циклізацію інтермедіатів купрокаталітичної реакції арилювання акрилатів 
діазонієвими солями І, одержаних діазотуванням естерів антранілових кислот. Для синтезу 
флавонового фрагменту здійснено перегрупування естерів ІІІ за Бейкером-Венкатараманом, 
отриманих взаємодією хлорангідридів ІІ (R2 = Cl) з заміщеними 2-гідроксиацетофенонами, і 
циклізацію кетонів IV під дією кислот. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТОЛИТИЧЕСКИХ РАВНОВЕСИЙ В РАСТВОРАХ 
1,3-ДИМЕТИЛ-2-(ОКСИМИНОМЕТИЛ)ИМИДАЗОЛИЙ ЙОДИДА 
И 4-НИТРОФЕНОЛА МЕТОДОМ UV-VIS СПЕКТРОСКОПИИ 

Капитанов И.В., Тучинская К.К. 
Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М.Литвиненко НАНУ 

Донецкий национальный университет 
ivkapitanov@gmail.com 

 
Важной задачей при изучении реакционной способности оксимов в процессах 

расщепления ацилсодержащих субстратов является идентификация продуктов реакции. 
Для ее успешного решения необходимо иметь сведения о свойствах растворов как 
индивидуальных веществ, так и смесей, содержащих исходный оксим и продукты 
реакции (одним из которых в большинстве случаев выступает 4-нитрофенол). 
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UV-Vis спектроскопическое исследова-
ние протолитических равновесий в водных 
растворах 1,3 - диметил - 2 - (оксиминометил)-
имидазолий иодида (OxH; рис. 1), 4-нитро-
фенола (4-NP-OH; рис. 2) и модельной системы 
OxH / 4-NP-OH (рис. 3) показало, что величина 
рКа соответствующего соединения является 
удобным параметром, позволяющим иденти-
фицировать его даже в случае совместного 
присутствия в растворе с другими веществами. 

В сочетании с ЯМР-спектроскопией дан-
ный метод позволит надежно установить 
продукты реакции взаимодействия оксимов с 
4-нитрофениловыми эфирами кислот фосфора. 
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Рис. 1. UV-Vis спектр раствора OxH 
при рН 6,30 → 11,50 (25 0С; получено 
рКа [OxH] = 8,38±0,06). 
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Рис. 2. UV-Vis спектр раствора 4-NP-OH 
при рН 6,30 → 11,50 (25 0С; получено 
рКа [4-NP-OH] = 7,00±0,06). 

Рис. 3. UV-Vis спектр раствора смеси 
OxH / 4-NP-OH при рН 4,40 → 11,50 
(25 0С; получено рКа [OxH] = 8,47±0,08 
и рКа [4-NP-OH] = 7,01±0,08). 
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НОВАЯ ПЕРЕГРУППИРОВКА 5',6',7',8'-ТЕТРАГИДРО-1′Н-
СПИРО[ЦИКЛОГЕКСАН-1,2′-ХИНАЗОЛИН]-4′(3′Н)-ОНА 

В УСЛОВИЯХ РЕАКЦИИ ВИЛЬСМАЙЕРА 
Марков В.И., Фарат О.К., Великая Е.В., Варениченко С.А. 

ГВУЗ “Украинский государственный химико-технологический университет” 
faratok@mail.ru 

 
Циклогексанон с мочевиной в нейтральной среде образует 5',6',7',8'-тетрагидро-

1'Н-спиро[циклогексан-1,2'-хиназолин]-4'(3'Н)-он I для которого известен ряд 
необычных перегруппировок, катализируемых кислотными агентами. При обработке 
сильными кислотами (п-ТСК или ПФК) соответственно при температуре 2200 или 
1350С образуется октагидрофенантридон II. Длительное кипячение (10-24 часов) в 
толуоле с 8-10-ти кратным избытком POCl3 приводит к образованию 
10-аминооктагидроакридина III. 
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В нашей работе при попытке формилирования спиросоединения I в условиях 

реакции Вильсмайера вместо ожидаемого моноформильного производного были 
выделены два продукта IV и V с довольно неожиданной структурой, образовавшиеся в 
результате каскада превращений. 
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Предложен механизм реакции и исследован ряд превращений продуктов IV и V. 
Строение полученных продуктов было установлено по данным ИК-, ПМР- и ЯМР 

13С-спектров, масс-спектров, а также рентгеноструктурного анализа.  
Мы полагаем, что подобные перегруппировки, сопровождающие процессы 

формилирования, могут иметь место и в других системах, а не только в 
спиропроизводных. В настоящее время исследования в этом направлении развиваются. 
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СИНТЕЗ И АЛКИЛИРОВАНИЕ 6-АМИНО-4-АЛКИЛ-N3,N5-ДИАРИЛ-2-
ТИОКСО-1,2,3,4-ТЕТРАГИДРОПИРИДИН-3,5-ДИКАРБОКСАМИДОВ 

Карпов Е.Н., Феськов И.А., Дяченко В.Д. 
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 

kenegf@gmail.com 
 

Разработан метод синтеза ранее неизвестных 6-амино-4-алкил-N3,N5-диарил-2-
тиоксо-1,2,3,4-тетрагидропиридин-3,5-дикарбоксамидов 4 при взаимодействии 
алифатических альдегидов 1 и 3-амино-N-арил-3-тиоксопропанамидов 2. Превращение 
происходит, по-видимому, в несколько стадий и включает конденсацию альдегида с 
пропанамидом по реакции Кневенагеля с последующим взаимодействием продукта со 
вторым эквивалентом соединения 2 по Михаэлю. Аддукт Михаэля 3 
внутримолекулярно циклизуется в стабильный тетрагидропиридин 4. Алкилирование 
последнего протекает региоселективно по атому серы с образованием 
соответствующих тиоэфиров. 
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Ar= Ph, 4-ClC6H4, 2-MeC6H4, 3-MeC6H4
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Структура впервые полученных соединений подтверждена данными ИК-, ЯМР 

1Н-, 13С- и масс-спектрометрии, а также рентгеноструктурным анализом для 
соединения 5 (R= -CH2CH=CH2). 
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СИНТЕЗ ПИРРОЛО[3,4-C]ПИРИДИНОВ 
Харанеко А.О.1,  Богза С.Л.1,2 

1Донецкий национальный университет 
2Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М.Литвиненко НАНУ 

antonhar08@rambler.ru  
 

Пирроло[3,4-c]пиридины представляют интерес как потенциальные 
биологически активные соединения. Нами разработан новый метод синтеза этих 
соединений путем рециклизации пирроло[3,4-c]пирилиевых солей ацетатом аммония  
 

-ClO4

NH4OAc

a: R1=H; R2=Me; R3=Me
b: R1=Me; R2=Me; R3=Me
c: R1=Me; R2=Me; R3=OEt

N
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Исходные  пирроло[3,4-c]пирилиевые соли получали обработкой 3,4-дикетонов 
пиррола  70 %-ной хлорной кислотой  
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 Структуры всех полученных соединений подтверждены ЯМР 1Н, 13С и ИК 
спектрами. 
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СИНТЕЗ 2-АМІНОАЛКІЛ ПОХІДНИХ 1,3-ТІАЗОЛУ 
Ятченко В.В., Саргош О.І., Ходаченко О.М. 

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка 
Khodachenko_a_n@mail.ru 

 
Реакцією алкілування фталіміду калію нітрилами хлоркарбонових кислот були 

одержані нітрили амінокарбонових кислот 1 з фталоїльною захисною групою. Ці 
речовини легко вступають в реакцію з сірководнем в присутності триетиламіну в якості 
основи з утворенням тіоамідів 2. 
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При взаємодії тіоамідів 2 з α-галогенкарбонільними сполуками утворюються 
похідні 1,3-тіазолу 3. Після кип'ятіння цих речовин в 10-15% розчинах хлоридної або 
бромоводневої кислот та подальшою нейтралізацією лугом утворюються 2-аміноалкіл-
1,3-тіазоли 4. 
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Синтезовані речовини є аналогами вже відомих біологічноактивних речовин.  
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АМФІФІЛЬНІ ПАР НА ОСНОВІ ПІРОМЕЛІТОВОГО ДИАНГІДРИДУ ЯК 
ЕМУЛЬГАТОРИ ДЛЯ ЕМУЛЬСІЙНОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ СТИРОЛУ 

Хоменко О.І., Дронь І.А., Будішевська О.Г., Воронов С.А. 
Національний університет “Львівська політехніка ” 

Khomenkoolena@rambler.ru 
 
Послідовною взаємодією піромелітового діангідриду з первинним аліфатичним 

спиртом (АС), а потім з моноалкіловим етером поліетиленгліколю (МПЕГ) синтезовано 
нові амфіфільні ПАР – діестери піромелітової кислоти (ДЕПК) (рис.1). Використання 
АС та МПЕГ з різною довжиною ланцюга дозволило одержати ряд ДЕПК з заданим 
регульованим ГЛБ.  

HO(O)C

C(O)OH

CmH2m+1C(O)O

O(O)CzCnH2n+1 OCH2CH2

 
де n=1 ÷ 4, z = 1÷ 113, m= 2 ÷ 20 

Рис.1. Амфіфільні діестери піромелітової кислоти 
 

Завдяки біфільності нові амфіфільні ПАР розчиняються як у полярних, так і у 
неполярних розчинниках і формують міцели і їх агрегати та можуть солюбілізувати 
гідрофільні речовини у неполярних розчинниках і ліпофільні речовини у воді. 
Унаслідок наявності у структурі гідрофобних і гідрофільних ланцюгів нові ДЕПК 
проявляють поверхневу активність. У водних розчинах одержані ПАР знижують 
поверхневий натяг на 30-40 мН/м і здатні слугувати емульгаторами при проведенні 
емульсійної полімеризації.  

З використанням амфіфільного октил-метил(додекаоксиетил)піромелітату 
(ДЕПК-1) як емульгатора здійснювали емульсійну полімеризацію стиролу при 
ініціюванні пероксодисульфатом амонію (ПСА) 0,008 - 0,016 кмоль/м3, співвідношенні 
водної і олео фаз як 9:1 при рН 6,5 і 343К. Конверсію мономерів контролювали 
дилатометрично і підтверджували гравіметричним методом. Встановлено, що 
полімеризація відбувається з високими швидкостями до високих конверсій мономеру - 
97-99 % (рис.2). 

 
 
Рис. 2. Кінетичні криві емульсійної полімеризації стиролу при концентрації 

ДЕПК-1 0,039 моль/л, ініціатора ПСА: 1 – 0,008 моль/л; 2 – 0,012 моль/л; 3 – 0,016 
моль/л. 

Визначено, що порядок емульсійної полімеризації за ініціатором близький до 0,5, 
а порядок за емульгатором – до 1,0.  
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СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ В РЯДУ СОЛЕЙ  2-(5-ФЕНІЛ-4-(2-
МЕТОКСИФЕНІЛ)-1,2,4-ТРІАЗОЛ-3-ІЛТІО)АЦЕТАТНОЇ КИСЛОТИ 

Щербак М.О, Панасенко О.І., Гоцуля А.С., Книш Є.Г. 
Запорізький державний медичний університет 

Marina_sherbak@mail.ru 
 

Останнім часом увагу багатьох науковців та лікарів різних країн світу все 
частіше привертають лікарські препарати до складу  яких входять нітрогенвмісні 
гетероцикли. Особливу зацікавленість викликають похідні 1,2,4-тріазолу. Інтерес до 
поглибленого дослідження фізико-хімічних та біологічних властивостей 3-тіо-1,2,4-
тріазолів та їх похідних постійно зростає у зв᾽язку з тим, що вихідні речовини для 
синтезу даної гетероциклічної системи доступні та мають гарну реакційну здатність, а 
продукти реакції малотоксичні або практично нетоксичні. 

За мету роботи нами було поставлено отримання солей 2-(4-(2-метоксифеніл)-
5-феніл-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатних солей, дослідження їх фізико-хімічних 
властивостей, гострої токсичності та різних видів біологічної активності. Для 
отримання зазначених сполук за загальновідомою методикою нами було синтезовано  
4-(2-метоксифеніл)-5-феніл-1,2,4-тріазол-3-тіон, який при взаємодії з кислотою 
хлорацетатною утворював відповідну 2-(4-(2-метоксифеніл)-5-феніл-1,2,4-тріазол-3-
ілтіо)ацетатну кислоту. 

Солі 2-(5-феніл-4-(2-метоксифеніл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти з 
органічними основами  (моноетаноламоній, діетиламоній, диетаноламоній, 
діетилмоноетаноламоній, трибутиламоній, морфолін, піперидин) синтезовані нами 
нагріванням вихідних речовин у середовищі етанолу та подальшим випаровуванням 
розчинника. Калієві, натрієві та амонійні солі, а також магнієва, кальцієва, цинкова 
солі 2-(5-феніл-4-(2-метоксифеніл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти синтезовані 
нами у водному середовищі з подальшим випаровуванням розчинника.   

Будова синтезованих сполук була підтверджена за допомогою фізико-хімічних 
методів аналізу, а їх індивідуальність методом - тонкошарової хроматографії у різних 
системах розчинників. 

Отримані сполуки були піддано фармакологічному скринінгу. При цьому 
встановлено, що досліджувані речовини відносяться до класу малотоксичних або 
нетоксичних сполук. 

Серед синтезованих сполук знайдені речовини, які проявляють високу 
нейротропну, діуретичну, протизапальну  активність, а також гіпоглікемічну, 
гіпохолестеринемічну, антигіпоксичну та протинабрякову активності щодо набряку 
мозку, викликаного широкосмуговою вібрацією. 

Встановлені деякі закономірності впливу на біологічну активність замісників 
за карбоксильною групою при С3-атомі 1,2,4-тріазолового циклу. 
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ТЕТРАФЛУОРОБОРАТИ АРИЛТЕТРАЗОНІЮ В РЕАКЦІЯХ 
АНІОНАРИЛЮВАННЯ АМІДІВ НЕНАСИЧЕНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ 

Яцюк В. М., Лісова О. М., Локоть М. П., Печарська Т. В., Зварич С. В., 
Барановський В. С. 

Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка 
baranovsky@tnpu.edu.ua 

 
В реакціях хлоро-, бромо- та тіоціанатоарилювання амідів акрилової і 

метакрилової кислот досліджені тетрафлуороборати арилтетразонію на основі 
бензидину, п- та м-фенілендіаміну. Встановлено, що в умовах реакції відбувається 
дедіазоніювання обох діазогруп арилюючого реагенту з утворенням 
бісгалогено(тіоціанато)амідів за схемою: 

 

 
 

Реакції хлоро- та бромоарилювання відбуваються у водно-ацетоновому 
середовищі при –5 ÷ +150С, а тіоціанатоарилювання – при –30 ÷ –150С в присутності 
каталізатора – солей купруму (ІІ). Виходи продуктів аніонарилювання досягають 65% і 
є дещо нижчими ніж у випадку використання діазосолей на основі ароматичних 
моноамінів. При цьому частина солі арилтетразонію дедіазоніює за маршрутом реакції 
Гаттермана-Зандмейєра з утворенням дихлоро(бромо, тіоціанато)аренів (до 30%). 

Структура синтезованих сполук узгоджується з даними ІЧ, ЯМР 1Н та  
мас-спектрів. 

Попередніми дослідженнями встановлено, що синтезовані 
бісгалогено(тіоціанато)аміди є зручними біфункціональними синтонами для одержання 
S,N-гетероциклів, зокрема похідних тіазол-4-ноу з двома тіазольними фрагментами, а 
також характеризуються достатньо вираженими антибактеріальними та 
антигрибковими властивостями. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ ФОРМАЛЬДЕГИД 

Альами Д.А.М., Булавин В. И. 
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

david.alami@gmail.com 
 

Формальдегид широко используется в химической, целлюлозно-бумажной, 
текстильной промышленности, тонком органическом синтезе, производстве 
фенолформальдегидных смол и др. Образующиеся в этих технологических процессах 
сточные воды (СВ) могут содержать формальдегид концентрацией в пределах 0,05-
10000 мг/л. К традиционным методам очистки СВ относят биологические, химические 
и физико-химические. Биологической обработке подвергают разбавленные СВ с 
концентрациями формальдегида 800-1500 мг/л. Но этот процесс непригоден при 
высоких концентрациях формальдегида, которые являются токсичными для 
перерабатывающих микроорганизмов. Среди физико-химических и химических 
методов наибольшее практическое применение получили термические (сжигание), 
окислительные и сорбционные методы, а также методы конденсации формальдегида с 
щелочным реагентом. Некаталитическое сжигание применимо только в случае 
высококонцентрированных СВ (от 15 % формальдегида). При использовании в 
окислительных методах экологически опасных окислителей возникает вопрос об 
отделении восстановленной формы окислителя от СВ. Применение многих 
окислителей также лимитируется высокой стоимостью и возможностью образования 
вторичных токсичных продуктов взаимодействия. Сорбционные методы свободны от 
вышеуказанных недостатков, но эффективны в узком концентрационном диапазоне 
(300-400 мг/л формальдегида) и требуют регенерации используемого адсорбента.  

Процессы обработки СВ при условиях, близких к нормальным и включающих 
образование гидроксильных радикалов в количестве, достаточном для эффективной 
очистки, получили название «усовершенствованные процессы окисления» (УПО). 
Гидроксильные радикалы – мощные неселективные окислители, которые окисляют 
формальдегид до CO2 и H2O. В качестве окислителей в УПО используют озон, 
пероксид водорода и кислород, действие которых нередко сочетают с 
ультрафиолетовым облучением, добавлением катализатора или проведением в 
сверхкритических условиях. В некоторых методах (фотолиз, электрохимическое 
окисление, ультразвуковые технологии) окислитель образуется в результате 
физического воздействия на обрабатываемый раствор. Значительными 
преимуществами методов УПО по сравнению с традиционными является полное 
разрушение формальдегида до безвредных CO2 и H2O с низкими энергетическими 
затратами и высокой степенью превращения. При этом используется экологически 
безопасные окислители, не образующие побочных продуктов и не требующие 
последующего их выделения из перерабатываемых СВ.  На рисунке приведены 
пределы применения перечисленных методов 
очистки СВ, содержащих формальдегид 
концентрацией от 2,5 до 250000 мг/л. Особый 
интерес представляет самоподдерживающееся 
мокрое окисление (СМО), которое 
предоставляет возможность полной 
регенерации тепловой энергии. Таким образом, 
будущее за экологически безопасными и 
высокоэффективные методами УПО 
обезвреживания формальдегидсодержащих 
сточных вод. 
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Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 
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Переработка отходов, которые содержат свинец с получением вторичного свинца 
и двуокиси свинца перспективна не только с экологической и технологической точек 
зрения, но и с точки зрения экономии сырья в производстве. 

Целью работы было получение диоксида свинца в процессе переработки 
отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов (ОСКА) електрохимическим 
методом. 

Нами было исследовано влияние разного состава электролита на образование 
диоксида свинца в процессе переработки ОСКА. Опыты проводили в 
электролитической ячейке из оргстекла рабочим объемом 50 мл. В качестве анода и 
катода использовали предварительно высушенные и взвешенные свинцовые пластины. 
Для исследований применяли плюмбитные электролиты следующего состава: Pb = 
41,44 г/л, NаOH = 160 - 240 г/л и Pb = 28 г/л, NаOH = 100 г/л, Nа2СО3 = 29 г/л. 
Температура электролита, при которой проводили электролиз, составляла 18 - 25 °С. В 
качестве источника постоянного тока использовали выпрямитель тока. 

Эксперимент проводили в течение 15 минут при разной плотности тока. После 
опыта электролит фильтровали через предварительно взвешенный фильтр. Фильтр 
высушивали в течение 20 минут при температуре (85 – 105) °С и снова взвешивали. В 
ходе эксперимента определяли количество образовавшегося диоксида свинца. 

Результаты зависимости образования PbО2 от состава электролита и плотности 
тока. представлены на рисунке. 

  

 
Показано , что минимальное количество PbО2 наблюдалось при плотности тока 

300 А/дм2 в электролите следующего состава: Pb = 41,44 г/л, NаOH =160 г/л, что в 1,7 
раза меньше чем максимальное, которое наблюдалось при плотности тока 30 А/дм2 в 
том же электролите.  

В ходе исследований также изучали зависимость образования PbО2 от плотности 
тока в электролитах разного состава.  

Максимальное количество PbО2 образуется при использовании электролита Pb с 
концентрацией Pb равной 41,44 г/л, NаOH - 240 г/л. Данный состав электролита 
является оптимальным для дальнейших исследований.  

Полученые данные позволяют оценить общую тенденцию образования диоксида 
свинца в технологии переработки ОСКА на стадии электролиза с использованием 
щелочного электролита. 
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Согласно Киотскому протоколу, в настоящее время предъявляются повышенные 

требования к действующим производствам, особенно химико-технологического 
профиля. Это обуславливает необходимость защиты окружающей среды путем 
разработки новых, экологически безопасных технологий, причем ключевую роль в 
этом играют различные технологии очистки. Поиск и исследование новых, 
экономически оправданных и технологически простых методов очистки сточных вод, 
воздуха, отходящих газов является важнейшим этапом на пути к разрешению 
сформировавшихся проблем. Одним из наиболее перспективных направлений для их 
решения является применение фотокатализа.   

Основным преимуществом фотокаталитической очистки от органических 
загрязнителей является их полная деструкция с образованием минеральных кислот, 
которые абсолютно безопасны для окружающей среды, а для неорганических – перевод 
соединений в менее токсичные формы. Однако обзор существующей научно-
технической и патентной литературы показал, что на данном этапе развития 
фотокатализа очистка воздуха производственных и жилых помещений от органических 
загрязнителей с помощью фотокаталитических очистителей является единственным 
методом, имеющим прикладной характер и реализованным в промышленных 
масштабах, в то время как остальные направления не имеют промышленного 
применения и носят характер лабораторных исследований. Тем не менее, в настоящее 
время четко сформировался ряд приоритетных направлений, по которым возможно 
промышленное применение фотокатализа, среди которых наибольший интерес 
представляет фотокаталитическая очистка воды от неорганических (цианид- и сульфит-
ионы, ртуть Hg2+, хром Cr6+, свинец Pb2+) и органических (хлорсодержащие 
соединения, фенолы, поверхностно-активные вещества, красители, уксусная кислота, 
изопропанол и проч.) примесей, очистка воздуха от различных органических 
загрязнителей (толуол, трихлорэтилен, ацетон, формальдегид и т.д.), а также очистка 
воздуха от выбросов двигателей внутреннего сгорания (оксид углерода (II), оксиды 
азота NOx, углеводороды).  

Кроме того, проведенный анализ литературных данных показал, что основной 
причиной отсутствия широкого применения фотокаталитической очистки сточных вод 
и воздуха является недостаточная изученность свойств материалов, которые могут 
использоваться в качестве фотокатализаторов, а также составов и методов получения 
фотокаталитических структур. Поэтому отсутствие необходимых данных и 
исследований не позволяет перейти к созданию и внедрению соответствующих 
технологий. 

Таким образом, создание единого подхода к выбору наиболее эффективных 
фотокаталитических материалов для каждого конкретного промышленного процесса, 
изучение механизмов взаимодействия фотокаталитических структур с различными 
органическими и неорганическими соединениями является перспективным 
направлением дальнейших исследований и позволит перевести основные направления 
применения фотокатализа в прикладную, промышленную область. Разработка физико-
химических основ фотокатализа, эффективных технологий фотокаталитической 
очистки сточных вод и воздуха от различных загрязнителей позволит успешно 
реализовывать их в условиях современной химической промышленности,  обеспечивая 
экономическую эффективность действующих производств и улучшение экологической 
ситуации в масштабах страны. 
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Продукти на основі стабілізованого діоксиду цирконію тетрагональної структури 

мають широке використання у виробництві кераміки, вогнетривів, каталізаторів і 
адсорбентів, твелів для атомних електростанцій та, як основна складова при 
виробництві паливних комірок. У зв’язку з цим, потреба в стабілізованому діоксиді 
цирконію збільшується. Останнім часом найбільшої уваги серед дослідників заслуговує 
гідротермальний методом синтезу стабілізованого діоксиду цирконію. Цей метод дає 
можливість, активно впливати на утворення сполук цирконію з заданим фазовим і 
хімічнім складом. Серед багатьох видів гідротермального синтезу стабілізованого 
діоксиду цирконію найбільшої уваги заслуговує синтез з водних розчинів неорганічних 
солей цирконію.  

У якості вихідних реагентів для синтезу використовували: оксихлорид цирконію 
ZrОСl2·8Н2О, оксид ітрію та органічну кислоту. Процес проводили в автоклаві, при 
температурі 300оС та тиску 10МПа, впродовж двох годин.  

Гідротермальний синтез діоксиду цирконію з водних розчинів оксихлориду 
цирконію протікає в дві стадії. Першою стадією є термогідроліз оксихлориду цирконію, 
а другою стадією – зневоднення оксогідратованих сполук цирконію з утворенням 
аморфного або кристалічного діоксиду цирконію.  

Дослідженння показали, що при гідротермальній обробці розчинів оксихлориду 
цирконію без домішки ітрію(III) продукти гідролізу представляють собою 
дрібнокристалічні порошки діоксиду цирконію моноклінної кристалічної структури. 

При введенні в розчин оксихлориду цирконію катіону ітрію(III) продукти 
гідротермальної обробки розчинів складаються в основному з діоксиду цирконію 
тетрагональної модифікації з незначними домішками моноклінного діоксиду цирконію. 

Дослідження показали, що деякі органічні кислоти (адипінова, винна та 
бурштинова) помітно впливають на процес формування кристалічної структури 
діоксиду цирконію при отриманні його з розчинів. Нами був досліджений вплив 
адипінової кислоти на фазовий та дисперсний склад продуктів гідротермального 
синтезу стабілізованого діоксиду цирконію. Аналіз результатів рентегонофазового 
аналізу продуктів гідротермального синтезу показав, що отримані порошки 
представляють собою напіваморфну (слабокристалізовану) структуру діоксиду 
цирконію. При прожарюванні отриманих порошків при температурі 600оС структура 
діоксиду цирконію має тетрагональну модифікацію з розміром первинних часток в 
інтервалі 17 – 39 нм. 

Таким чином, при досліджені гідротермального синтезу стабілізованого діоксиду 
цирконію з розчинів, вміст тетрагональної фази знаходиться в межах від 0 до 97,5%; а 
ступінь вилучення цирконію з розчину оксихлориду зростає  з 95,5 до 99,8%. Введення 
в систему адипінової кислоти призводить до збільшення вмісту тетрагональної фази з 
95% до 97,5%, також зростає ступінь вилучення діоксиду цирконію з розчину 
оксихлориду з 96,3% до 99,8%. 
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Ежегодно количество отработанных резинотехнических изделий (РТИ) на 

территории  Украины увеличивается. Изношенные РТИ из различных полимерных 
материалов занимают, так же, большие площади. Полигоны с РТИ изделиями – 
очевидная и очередная угроза флоре и фауне.  

В год в Украине скапливается большое количество автомобильных шин и лишь 
наименьшая часть их перерабатывается, а некоторые сжигаются, выбрасывая большое 
количество различных по токсичности веществ, в окружающую среду. 

Целью работы стала разработка новой установки по пиролизу РТИ, подсчёт 
выхода продуктов, идентификация полученных соединений. Объект исследования - 
отработанные шины. Сырьё загружалось в съёмные реторты и помещалось 
горизонтально в спроектированную печь. Разовая загрузка сырья 500 кг., время 
воздействия 5 часов, температура в реторте 4500С. Шины нагреваются посредством 
теплопередачи через стенки, при сгорании в печке топлива, сырьё пиролизуется с 
образованием парогазовой смеси и технического углерода. Парогазовая смесь 
выводится из реторты по трубопроводу, охлаждается в большом противоточном 
теплообменнике, пары конденсируются, жидкая фракция идёт в сборник жидкого 
продукта, не конденсируемые газы частично или полностью в топку, где сжигаются на 
горелках. Спустя 5 часов реторту с полукоксом и металлоломом извлекают из печи 
тельфером. Получены продукты: пиролизные газы 12 %, полукокс 40%, жидкий 
продукт пиролиза 40% и металлолом 8 %. Жидкий продукт пиролиза по показателям 
подходит под тёмное печное топливо, походит под ГОСТ 10585-95. Содержание серы 
по массе 0,9%, плотность 0,905 г/см3. По промышленной  классификации жидкий 
продукт пиролиза относится к тяжёлой нефти, по химической к метано-нафтено-
ароматичкой нефти.  

Продукты пиролиза исследованы на  газовом хроматографе с пламенно-
ионизационным детектором, жидкостном хроматографе, а также на хромато-масс-
спектрометре. Установлено, что в газовой фазе присутствуют: метан 40%, этан 15,5%, 
пропан 6%, н-бутан 2%, и-бутан 2,5%, пропилен 1,8%, этилен 2%, бутен 1,2%, водород 
18,5%, СО 5%, СО2 5,5%. Методом жидкостной хроматографии, выявлено, в жидком 
продукте пиролиза: алкены 2%, циклоалканы 2,5%, алканы  19 %, ароматические 
углеводороды 29%. На хроматоргамме идентифицировано 52,5 % пиков. Больше всего 
веществ с С19, С17, С16 и С15. На ХМС зафиксирован лимонен, более 10%. Определён 
фракционный состав  по ГОСТ 2177-99: бензиновая фракция - 35%, дизельная - 40% и 
мазут - 25%. Далее был проведён анализ бензиновой фракции с температурой отгонки 
до 180ºС. Октановое число моторным методом (ОЧм) 101, исследовательским методом 
(ОЧи) 105. Отдельно проанализирована бензиновая фракция, большую часть в в ней 
занимали ароматические углеводороды: толуол, п-изопропилтолуол, бензол, мета- и  
параксилол, о-ксилол, инден, нафталин, тиофен. В бензиновой фракции содержится 
более 50 % ароматических углеводородов, что даёт возможность использование как 
компонента моторного топлива ароматического (КМТА) к низкооктановым бензинам. 
Рассчитан цетановый индекс дизельной фракции по ГОСТ 27768-88 - 27,5. Полученный 
мазут по свойствам подходит под торговую марку М-100. 

Переработка шин на новой установке низкотемпературным пиролизом позволит 
получить синтетическую нефть, с дальнейшей переработкой в различные 
нефтепродукты, получать технический углерод для лакокрасочной и шинной 
промышленности,  а также уменьшить количество территорий, загрязнённых РТИ. 
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Мета дослідження: визначити вміст металів, сполук кальцію, фосфору, магнію, 

калію, натрію у шламі. В експерименті використовували шлам зі стадії фільтрації 
виробництва кальцієвої селітри ДП «Екоантилід» м. Дніпродзержинська. 

Відбір проб шламу з шламосховища здійснювали згідно з вимогами ГОСТ 
21560.0-82. 

Маса кожної з двох проб становила 2,5 кг. Попередньо проби ретельно 
перемішували, квартували. Аналітичні роботи виконували після висушування проби 
при температурі 105 °С до постійної ваги у сушильній шафі. Під час виконання 
експерименту визначили рН розчину за ГОСТ  26483-85, який відповідно становить 8,0 
- 9,5; вологість 40-50 %; вміст нерозчинних домішок від 30 до 45 % за ГОСТ 5382-91. 

Для визначення вмісту важких металів у шламі був обраний спектральний аналіз, 
як метод, що визначає наявність і кількість  металів.  

Метод дослідження заснований на фотографуванні спектрів проб, що 
досліджуються, та спектрів стандартів за допомогою приладу СТЕ-1 з приставкою 
УСИ-10 та наступному визначенні різниці концентрацій досліджуваних проб та 
стандартів за інтенсивністю забарвлення спектрів на знімку.  

Введення речовини у полум’я дугового розряду здійснювали  методом «просипки-
вдування», який полягає у поперемінному і багатократному фотографуванні спектрів 
досліджуваної проби і робочого стандарту у процесі однієї експозиції. Результати 
аналізів на вміст металів у шламі наведені в табл.1. За паспортною  чутливістю приладу 
СТЕ – 1 метали Os, Sb, Cd, U, Hf, Hg, Th, Ta, Au відсутні. 

 
Таблиці 1- Вміст металів у пробах шламу ДП «Екоантилід» 

№ 
проби 

Вміст елементів , % мас. 10-3

Ba Be P Cr Pb Sn Ga Ni Y Yb 
1 50 0.5 70 7 1.5 0.15 0.5 3 2 0.2 
2 < 50 0.3 < 50 7 3 0.1 0.15 3 3 0.3 
 Zn Zr Co Ti Cu V Ge Mo Li La 
1 7 20 0.7 700 2 10 - 0.15 - 2 
2 7 10 0.5 100 3 5 - 0.1 - 2 
 Sr Mn Tl W Bi Nb Sc Ce Ag-6 As 
1 20 100 - - - 1 1 - < 2 - 
2 30 100 - - - < 1 < 0.7 - 5 - 

 
Визначення вмісту сполук кальцію, магнію, калію, натрію (в перерахунку на 

оксиди) виконували атомно-абсорбційним методом на ААС-1, фосфору 
фотометричним методом на СФ за методикою фосфорно-молібденового комплексу. 
Встановлений  наступний склад компонентів, %: CaO 22,5-28,5; MgO 5,0-6,5; К2О 0,15-
0,17; Na2O 0,06-0,07; Р2О5 0,065-,07. 

Результати досліджень свідчать, що шлам зі стадії фільтрації виробництва 
кальцієвої селітри можливо використовувати в якості мінерального добрива, зокрема,  
для закислих ґрунтів.  
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Одной из современных тенденций развития золотодобывающей промышленности 
является снижения качества перерабатываемого сырья, что проявляется в вовлечении в 
эксплуатацию месторождений упорных руд, прямое цианирование которых, без 
применения дополнительных дорогостоящих производственных операций 
характеризуется низкими показателями извлечения благородных металлов. В этой 
связи, проблема поиска методов интенсификации традиционной 
гидрометаллургической схемы, позволяющей перерабатывать данный вид сырья с 
достижением высоких технологических и экономических показателей, относится к 
числу особо значимых.  

Для интенсификации процесса извлечения благородных металлов из упорных 
рудных концентратов предложено использовать растворы, подверженные действию 
контактной неравновесной плазмы (КНП). В результате обработки в жидкости 
образуются гидратированные радикалы и частицы, перекисные и надперикисные 
соединения, которые благодаря своим свойствам могут выступать в качестве 
окислителей при цианировании рудного концентрата. 

Целью настоящей работы было определение эффективности применения 
плазмохимически активированных растворов, как источника окислительных 
компонентов, при выщелачивании благородных металлов из упорных концентратов в 
сравнении с продувкой цианистых растворов воздухом и введением синтетического 
пероксида водорода. 

В качестве объекта исследований использовали золотосодержащий рудный 
концентрат, который по компонентному составу относится к умеренно сульфидному 
типу. При помощи растровой электронной микроскопии (РЭМ) установлено, что 
упорность концентрата, в некоторой степени, обусловлена морфологией поверхности 
породообразующих компонентов. 

Экспериментальные исследования цианирования рудного концентрата в 
присутствии кислорода воздуха, синтетического пероксида водорода и 
активированными цианистыми растворами показали, что использование последних 
способствует интенсификации процесса выщелачивания. Отмечено, что степень 
извлечения золота, в присутствии окислительных компонентов активированного 
раствора, на 16 и 25% выше, в сравнении с использованием кислорода воздуха и 
синтетического пероксида водорода, соответственно.  

Исследовано влияние концентраций реагентов-окислителей на скорость 
растворения золота. Установлено, что содержание перекисных и надперекисных 
соединений в плазмохимически активированном растворе на уровне 400-600 мг/л в 
полной мере обеспечивает окислительные условия цианирования рудного концентрата. 
В то время, как концентрация синтетического пероксида водорода 0,01-0,06 мол/л, что 
на порядок выше, является не достаточной для ведения процесса выщелачивания 
упорного рудного концентрата.  

Таким образом, применение плазмохимически активированных цианистых 
растворов является эффективным способом интенсификации процесса выщелачивания 
упорных рудных концентратов. 
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Растущие требования к качеству и эксплуатационным характеристикам вяжущих 

материалов, применяемых для изготовления жаростойких бетонов и неформованных 
материалов, определяются необходимостью создания новых составов жаростойких 
цементов, которые смогут обеспечить надежную и долговечную работу 
высокотемпературных агрегатов 

В настоящее время для изготовления жаростойких бетонов, набивных и торкрет - 
масс используются дефицитные вяж`ущие вещества, а использование некондиционных 
сырьевых материалов для производства глиноземистых цементов приводит к снижению 
эксплуатационных характеристик. 

В связи с вышеизложенным, актуальной проблемой является создание 
высококачественных жаростойких цементов с использованием отходов  химической 
промышленности, решение которой одновременно позволит расширить сырьевую базу 
Украины за счет утилизации отходов промышленности и улучшить экологическую 
обстановку прилегающих промышленных регионов. 

Весьма интересным, в этом плане, является производство глиноземистого цемента 
с использованием отходов, которые по своему составу сходны с кондиционным 
сырьем. 

С этой точки зрения представляют интерес отходы водоподготовки химических 
предприятий Украины, на которых накопилось их значительное количество, т.к. 
отстойники, которые были введены в эксплуатацию еще во времена Советского Союза, 
находятся на критическом уровне своего накопления отходами, что заставляет 
задуматься об их использовании. 

Такая же проблема стоит и на ЧАО «Северодонецкое объединение АЗОТ». 
Прямоугольный шламонакопитель, который используется цехом ВВС, находится в 
эксплуатации с 1979 года.  

Проведенный химический анализ проб шлама из шламонакопителя, показал 
усредненные результаты, установлено, что основными компонентами шлама являются: 
кальций- железо-магний  содержащие компоненты. 

По результатам рентгенофазового анализа было установлено, что основными 
минералами шлама являются кальцит, кварцит, доломит. 

На термограмме шлама отмечен глубокий эндотермический эффект при 
температуре 100 0С, который связан с удалением физически связанной воды, 
эндотермический эффект при температуре 440 0С  соответствует переходу арагонита в 
кальцит, при температуре 920 0С наблюдается процесс декарбонизации, то есть 
разложение CaCO3 → CaO+CO2  

По результатам комплекса проведенных физико-химических исследований шлама 
водоочистки установлено, что содержание основных компонентов позволяет 
использовать его в качестве кальцийсодержащего исходного сырьевого материала при 
разработке ресурсо - и энергосберегающей технологии глиноземистого цемента, что 
позволит снизить себестоимость готового продукта. 
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Активні діелектрики (ферити та сегнетоелектрики) знаходять широке 
застосування в розробці надвисокочастотних мікроелектронних пристроїв. 
Використання багатошарових покриттів, на основі цих матеріалів, дозволяє керувати 
магнітними характеристиками системи змінюючи електричне поле, та навпаки 
діелектричні властивості – магнітним полем. 

Зараз існують різноманітні методи формування покриттів активними 
діелектриками, найбільш розповсюджені з них це напилювання та пресування, але 
використання цих технологій характеризується багатостадійністю операцій та 
коштовним обладнанням. Запропонована нами методологія, що полягає у поєднанні 
двох електрохімічних процесів: мікродугового оксидування (МДО) та 
електрофоретичного осадження (ЕФО), дозволяє формувати багатошарові покриття 
активними діелектриками на сплавах алюмінію з високою адгезією до підкладки. 

На першому етапі формування багатошарового покриття відбувається осадження 
шару фериту (ZnFe2O4) на алюмінієву підкладку методом МДО з лужного розчину, 
внаслідок інкорпорації частинок диспергованого феромагнетику в інертну матрицю 
оксиду алюмінію (Al2O3). Наступний шар сегнетоелектрика формуємо за допомогою 
електрофорезу (ЕФО) із кислого розчину.  

Для підтвердження ефективності запропонованої методології було проведено 
дослідження електрофізичних властивостей багатошарових покриттів, синтезованих 
методами напилювання, пресування та за електрохімічною технологією, результати 
яких наведені в таблиці. 
 

Таблиця. Електрофізичні властивості шаруватого покриття 
№ Метод синтезу 

покриття 
Товщина, 

мкм С, пФ tg δ ε L, µH ρ, 
(кг/м3) 

1 Пресування  

± 150 

74,4 0,0024 70,31 0,262 4×103 

2 Напилювання 65,3 0,0035 70,62 0,285 4,3×103 

3 МДО/ЕФО 82,7 0,0026 72,58 0,298 4,78×103 

 
Таким чином можна зробити висновок, що запропонована нами електрохімічна 

технологія дозволяє формувати багатошарові покриття активними діелектриками на 
сплавах алюмінію із високою адгезією до металевої підкладки. Електрофізичні 
властивості феррито-сегнетової структури, синтезованої електрохімічним способом, 
узгоджуються із даними, отриманими методами напилювання та пресування, але 
запропонована методологія відрізняється меншими технологічними та економічними 
затратами. 
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В настоящее время композиционные материалы (КМ) находят широкое 
применение в различных областях промышленности: автомобилестроении, авиации, 
космической технике, инструментальной отрасли, строительстве и др., поскольку они 
обладают таким важным преимуществом перед обычными материалами, как 
возможностью заранее запроектировать свойства и характеристики получаемого 
композита (удельную прочность, модуль упругости, абразивную стойкость, 
жаропрочность, износостойкость, теплозащитные свойства и т.п.). КМ получают путем 
комбинирования объемного содержания двух или более взаимно нерастворимых 
компонентов, сильно различающихся по свойствам. 

Особый интерес представляют композиты на основе никеля и его сплавов, т.к. они 
обладают высокой жаропрочностью, не окисляются в атмосферных условиях при 
комнатной температуре, имеют высокую химическую стойкость в различных 
агресивных средах и др. Одним из продуктов, который позволяет существенно 
улучшить характеристики традиционных никелевых композитов и создать новые с 
уникальными свойствами, являются нанодисперсные алмазы. Они повышают 
прочность, износостойкость, микротвердость никелевого композиционного материала, 
придают им хорошие антиадгезионные и антифрикционные свойства, снижают 
исходную шероховатость и коэффициент трения. 

На сегодняшний день существует несколько методик получения композиционных 
металлических материалов с наноалмазами: электрохимический, плазменное 
осаждение, химическое соосаждение. Однако, эти методы имеют существенный 
недостаток: содержание нанодисперсных алмазов в конечном продукте не превышает 2 %, 
что не позволяет в полной мере раскрыть все позитивные свойства влияния 
наноалмазов на образовавшийся КМ. В качестве решения этой проблемы было 
предложено получать композиционный никелевый материал с нанодисперсными 
алмазами из аморфного осадка, содержащего карбонат/гидроксид никеля и наноалмазы 
в любом, в том числе и высокой концентрации, количестве, путем  химического 
восстановления гипофосфитом натрия. Получаемый никелевый композит содержит 
внедренные в металлическую матрицу частички наноалмазов, равномерно 
распределенные по всему объему металла. 

Для получения аморфного осадка карбоната/гидроксида Ni использовались 
различные виды соли никеля: Ni(CH3COO)2 · 4H2O, Ni(NO3)2 · 6 H2O, NiSO4 · 7H2O, 
NiCl2 · 6H2O, водная суспензия нанодисперсных алмазов, а также несколько видов 
осадителя: карбонат аммония, кальцинированная сода, гидрокарбонат натрия, 
гидроксид натрия. Было установлено, что вид соли никеля влияет на размер частиц 
восстановленого никелевого композита: при использовании азотнокислого и 
сернокислого никеля образуются более крупные частички порядка 3 – 0,5 мкм, а при 
использовании уксуснокислого и хлористого никеля – более мелкие, порядка 0,25 – 1 
мкм. Также было отмеченно, что вид осадителя влияет на структуру получаемого 
металлического материала (эксперименты проводились с использованием 
уксуснокислого никеля): с карбонатом аммония – самая развитая пористая 
структура; с гидрокарбонатом натрия – монополитная структура, состоящая из 
микрочастичек; с гидроксидом натрия – сумма монополитных кристаллитов; с 
кальцинированной содой – развитая пористая структура с включением 
монополитных сростков микрокристаллов. 
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В настоящее время в Украине большими темпами развивается строительство 

жилых и промышленных объектов. В связи с высокими ценами на основной компонент 
современного строительства – цемент, что обусловлено высокими ценами на сырье и 
энергоносители, цены на недвижимость с каждым годом возрастают все больше и 
больше. Поэтому главной задачей является замена дорогого сырья на более дешевое 
или использование отходов различных промышленных производств (но так, чтобы это 
не отражалось на прочностных характеристиках материала), а также поиски новых 
технологий, которые обеспечивают более низкие параметры обжига. Это будет 
способствовать экономии природных ресурсов и снижению энергозатрат. 

В странах Европы и Китае наряду с портландцементом в производстве 
строительных материалов широкое применение получили магнезиальные вяжущие. 
Традиционно магнезиальные вяжущие производятся из магнезита MgCO3 путем его 
обжига и получения каустического магнезита с последующим его затворением 
раствором MgCl2. Однако из-за дороговизны и отсутствия в нашей стране этого сырья, 
в Украине не получило распространение производство материалов на их основе. Но 
магнезиту найдена достойная альтернатива – доломит, дешевый и распространенный 
минерал на территории Украины, представляющий собой двойную углекислую соль 
кальция и магния CaCO3*MgCO3, из которого при обжиге получают каустический 
доломит. Вместе с тем, до настоящего времени свойства этого сырья достаточно не 
изучены и попытки создать высококачественные вяжущие на его основе были 
безуспешными. На наш взгляд, причиной этих неудач было использование 
неправильной температуры обжига, что давало высокий выход оксида кальция. При 
затворении такого вяжущего оксид кальция реагирует с раствором хлорида магния и 
процесс сопровождается резким расширением в объеме и выделением тепла. Структура 
материала получалась пористой и с низкими прочностными характеристиками. 

Распад и диссоциация MgCO3 при обжиге доломита происходит при 720-870 ºС, 
но при этих температурах также начинает разлагаться и CaCO3, что приводит к 
описанному выше результату. Предел прочности при сжатии после 28 суток твердения 
вяжущего на основе каустического доломита  обожженного при 817 ºС составил 5 МПа. 

В своих исследованиях мы использовали дифференциально-термический анализ 
(ДТА), который показал, что разложение MgCO3 до MgO начинается при температуре 
ниже чем 817 ºС, поэтому мы решили исследовать каустический доломит обожженный 
при температуре 700 ºС, причем затворяли его раствором бишофита MgCl2*6H2O, 
природного минерала, который распространен в Украине и значительно дешевле, чем 
кристаллический MgCl2. При этих условиях расширения в объеме не наблюдалось, 
структура образцов была плотной, что свидетельствует об отсутствии CaO. Предел 
прочности при сжатии  уже в первые сутки твердения составил 65,2 МПа, на 3 сутки - 
84,5 МПа, а на 7 сутки - 87,7 МПа. 

С привлечением метода рентгенофазового анализа, было установлено, что  
каустический доломит обожженный при 700 ºС содержит MgO, а также незначительное 
количество неразложившегося доломита и кальцит. Также установлено, что основными 
продуктами твердения являются оксихлорид магния MgCl2*5Mg(OH)2*8H2O и 
гидроксид  магния Mg(OH)2, обеспечивающие высокую прочность затвердевшему 
магнезиальному вяжущему. 
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Повышение требований потребителей к качеству продуктов привело к тому, что 
обычные методы пастеризации и удаления патогенной микрофлоры стали 
неприемлемыми. Недостаточное нагревание не полностью уничтожает патогенные 
элементы, а чрезмерное нагревание приводит к уничтожению вкусовых и 
потребительских свойств пищевых продуктов. Поэтому для улучшения 
потребительских качеств пищевых продуктов широкое распространение получил метод 
обработки сверхвысоким давлением. Сверхвысокое давление уничтожает бактерии и 
патогенные микроорганизмы также, как и тепловое нагревание, но при этом продукт 
сохраняет свой натуральный вкус и потребительские свойства. 

Несмотря на достигнутые результаты, в обработке продуктов питания высоким 
давлением остается неизученным большой ассортимент продуктов питания. К их числу 
относится и сливочное масло. Анализ последних работ отечественных и зарубежных 
исследователей позволил установить практически полное отсутствие данных, 
касающихся изучения влиянияобработки высокимдавлением на характеристики 
сливочного масла. Поэтому целью данной работы было исследование влияния 
высокого давления на физико-химические показатели этого продукта питания. 

В качестве объекта исследования было выбрано сливочное масло жирности 72,5% 
производстваМарьинского молокозавода ОАО «Лактис». 

Для определения влияния высокого давления на физико-химические показатели 
сливочного масла проведена обработка его образцов на экспериментальной установке 
сверхвысокого давления. 

Количественно физико-химические показатели сливочного масла 
характеризовали йодным числом, кислотным числом, перекисным числом, числом 
омыления, оптической плотностью, показателем преломления. 

В результате эксперимента было установлено, что обработка сливочного масла 
высоким давлением улучшает его физико-химические показатели. Полученные 
результаты подтверждают целесообразность работ в данномнаправлении и 
необходимость исследования влияния высокого давления на другие показатели 
сливочного масла. 
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Трьохкомпонентна система CaO–BaO–Al2O3 викликає безсумнівний інтерес для 
технології спеціальних в’яжучих поліфункціонального призначення, оскільки вона 
містить такі цінні сполуки як: алюмінати кальцію CaAl2O4, CaAl4O7 та моноалюмінат 
барію BaAl2O4, що забезпечують високу міцність вогнетривких алюмінатних цементів, 
а також система містить барійвмісні сполуки, які можуть бути основою для створення 
радіаційностійких в’яжучих. Бінарні сполуки системи вивчалися багатьма 
дослідниками, але потрійні сполуки ще недостатньо вивчені і в відомій літературі 
відсутні дані щодо їх фізико-механічних та технічних властивостей.  

В літературі є відомості про існування в системі CaO–BaO–Al2O3 наступних 
потрійних сполук: Ва3СаAl2O7 (СВ3А )(отримана в твердій фазі температурі 1250 °С); 
ВаСа2Аl8О15 (С2ВА4 ) (стабільна принаймні до температури 1450 °С); BaCaAl4O8 (СВА2) 
(отримана при плавленні алюмобариєвих сплавів). Внаслідок проведених нами 
досліджень встановлено, що всі сполуки мають в’яжучі властивості, але утворюють 
цементний камінь різної міцності.  

З метою виявлення придатності використання синтезованих цементів в якості 
захисних в’яжучих від γ-випромінювання була здійснена оцінка їхніх захисних 
властивостей за коефіцієнтом масового поглинання μ.  Виявлено,  що коефіцієнт 
масового поглинання одержаних цементів дорівнює 113-256  см2/г (в залежності від 
хімічного складу). Слід відзначити, що коефіцієнт масового поглинання синтезованих 
складів в 2-5 разів перевищує відповідний показник для звичайного глиноземистого 
цементу, який знаходиться в межах 50-60 см2/г.  

В таблиці наведено фізико-механічні та технічні властивості в’яжучих на основі 
потрійних сполук системи CaO–BaO–Al2O3. 

 
Таблиця – Фізико-механічні та технічні властивості потрійних сполук системи CaO–
BaO–Al2O3 
 
Сполука Термін тужавіння, 

год.-хв. 
Міцність при стиску, МПа 

у віці 
 

В/Ц μ 
см2/г 

Початок 
 

Кінець 1 доба 2 доби 7 діб 28 діб 

СВ3А 0-15 
 

1-15 Не 
визначалася

0 4 4.2 1.64 256.32

СВА2 0-17 0-33 40.8 51.0 63.24 57.12 0.246 152,67
С2ВА4 0-55 

 
1 -11 Не 

визначалася
9.2 12.24 12.24 0.308 113,87

 
Таким чином, доведена можливість використання одержаних цементів в якості 

захисних в’яжучих. 



- 128 -   хімічна технологія 

РЕЗИНЫ, НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ КАРБОЦЕПНЫХ ДИЕНОВЫХ 
КАУЧУКОВ И ДОБАВОК СЛОИСТЫХ СИЛИКАТОВ 

Мартыненко А.И., Замятина А.В., Соколова Л.А., Сухой К.М., Овчаров В.И. 
Украинский государственный химико-технологический университет 

sokolovalina@mail.ru 
 

Природные дисперсные наполнители и добавки на основе слоистых силикатов 
позволяют получать резиновые смеси, резины и эластомерные нанокомпозиты с 
улучшенным комплексом свойств. В диапазоне концентраций 25–100 мас.ч. на 
100 мас.ч. каучука ранее нами была показана возможность использования 
тонкодисперсного минерального слоистого силиката бентонита в эластомерных 
композициях на основе карбоцепных диеновых каучуков в качестве наполнителя без 
ухудшения комплекса их технологических, вулканизационных и физико-механических 
свойств. В представленных исследованиях изучено влияние 5-25 мас.ч. различных 
форм тонкодисперсного минерала бентонита, выделенного из него монтмориллонита, 
интеркалированного монтмориллонита на формирование комплекса свойств 
эластомерных композиций на основе нестереорегулярных диеновых каучуков марок 
СКМС-30 АРК и СКН-26. 

Установлены особенности формирования комплекса свойств резиновых смесей 
и вулканизатов на основе бутадиенметилстирольного каучука СКМС-30 АРК в 
присутствии обогащенного бентонита кальциевой формы по сравнению с действием 
известных минеральных наполнителей каолина и белой сажи. Перспективным 
направлением использования отечественного тонкодисперсного бентонита в составах 
резин могут быть дозировки от 5 до 15 мас.ч. совместно с традиционными 
наполнителями с целью модификации свойств эластомерных композиций, сокращения 
режимов изготовления «зеленых» резиновых изделий. 

Показано, что в присутствии 5 мас.ч. интеркалированной формы слоистого 
силиката монтмориллонита наблюдаются максимальные (относительно влияния 
немодифицированного монтмориллонита, известных каолина и белой сажи БС-120) 
пластичность эластомерных композиций из СКН-26, скорость и относительная степень 
вулканизации по данным реометрии, условное напряжение при заданном удлинении, 
твердость и минимальное набухание резин в СЖР-1. 
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Сьогодні підвищена увага приділяється створенню і дослідженню властивостей 
нових полімерних композиційних матеріалів. Одним із перспективних напрямів 
розвитку таких технологій є створення металополімерних нанокомпозитів.  
Нанорозмірні металеві наповнювачі переважно одержують внаслідок реакції 
відновлення простих або комплексних сполук металів в розчинах в присутності 
полімерних стабілізаторів. 

У даній роботі досліджувались фізико-хімічні закономірності синтезу золів  міді в 
присутності полімерної матриці або без неї . Відновлення проводили в водних 
середовищах. Як відновник використовували формальдегід, як стабілізатор 
використовували такі водорозчинні полімери, як полівінілпіролідон (ПВП) і 
полівініловий спирт (ПВС) . Слід відзначити, що при використанні формальдегіду як 
відновника, його відновні властивості проявляються тільки при pН=12-13. У зв’язку з 
цим, для ефективного проведення процесу необхідне додавання лугу, що в свою чергу, 
зумовлює випадання осаду гідрооксиду міді. Тому. такі системи потребують 
використання комплексотвірного ліганду, який би зв’язував йони міді в комплекс. У 
зв’язку з цим, використання ПВП є більш обґрунтованим, ніж ПВС, оскільки 
карбаматні групи ПВП в більшій мірі придатні до комплексоутворення з йонами міді, 
ніж функційні групи ПВС. Виявлено вплив концентрації, молекулярної маси ПВП і рН 
середовища на процес комплексоутворення. 

Встановлено залежність швидкості процесу відновлення від співвідношення і 
концентрації реагуючих речовин. Для повного відновлення міді необхідний надлишок 
формальдегіду у 1,5 разів відносно йонів міді. Зростання концентрації формальдегіду 
пришвидшує процес. При цьому, відчутне пришвидшення спостерігається в області 
малих концентрацій. Для ПВП існує деяка критична концентрація, нижче якої 
комплексоутворення не відбувається або виражене слабо і процес відновлення міді 
майже не спостерігається.. 

Оскільки під час синтезу  нанорозмірних частинок найбільший інтерес являє їхній 
розмір та дисперсність, було встановлено вплив ряду таких чинників, як молекулярна 
маса ПВП, температура процесу і концентрація реагентів на ці характеристики. 
Зокрема, збільшення молекулярної маси ПВП призводить до зменшення середнього 
розміру частинок, що очевидно, можна пояснити більшою стабілізаційною здатністю 
полімеру з вищою молекулярною масою, що, в свою чергу, перешкоджає агломерації 
частинок у крупніші утворення. Цікавою є залежність розміру частинок від 
температури процесу, яка, як встановлено на підставі проведених досліджень, має 
екстремальний характер. Ця встановлена закономірність дозволяє  регулювати розмір 
частинок в широких межах залежно від температури процесу. Слід відзначити, що 
збільшення концентрації відновника і йонів міді та зменшення концентрації 
полімерного стабілізатора призводить до збільшення розміру частинок. 

Встановлені закономірності відкривають можливості для синтезу металополімерів 
з необхідними властивостями: підвищеною електропровідністю та теплопровідністю, 
контрольованими бар’єрними характеристиками відносно газових середовищ тощо. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ КОНДЕНСАЦІЇ ПРОПІОНОВОЇ 
КИСЛОТИ З ФОРМАЛЬДЕГІДОМ У ГАЗОВІЙ ФАЗІ  

НА B2O3 – P2O5 – MoO3/SiO2 КАТАЛІЗАТОРІ 
Небесний Р.В., Івасів В.В., Дмитрук Ю.В. 

Національний університет «Львівська політехніка» 
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Процеси альдольної конденсації займають важливе місце в хімічній 

промисловості, оскільки дозволяють отримати ряд цінних речовин та мономерів із 
хорошими технічними властивостями. Одним із таких мономерів є метилметакрилат 
(ММА), який одержують із метакрилової кислоти (МАК), яка, в свою чергу, може бути 
отримана альдольною конденсацією пропіонової кислоти (ПК) з формальдегідом (ФА) 
у газовій фазі на твердому каталізаторі. Оскільки щорічний попит на МАК та її похідні 
зростає, дослідження даного процесу є важливою науковою задачею. 

У попередніх наших дослідженнях встановлено високу активність B2O3 – 
P2O5/SiO2 каталізаторів, промотованих оксидами перехідних металів в процесі 
конденсації ПК з ФА. Дана робота присвячена встановленню оптимальних умов 
здійснення цього процесу в присутності B2O3 – P2O5 – MoO3/SiO2 каталізатора з 
атомним співвідношенням компонентів B:P:W = 3:1:0,3. Для цього реакцію конденсації 
ПК з ФА здійснювали при еквімолярному співвідношенні вихідних реагентів, 
змінюючи час контакту в межах 4 – 16 с в інтервалі температур 563 – 683 К. 

На основі здійснених експериментів бачимо, що зі збільшенням температури та 
часу контакту конверсія вихідних реагентів суттєво зростає і досягає максимального 
значення при температурі 683 К та часі контакту 16 с – 81,9 %. Значне збільшення 
конверсії зумовлює і суттєве зростання виходу ненасиченої кислоти. 

Селективність утворення цільового продукту (МАК) практично не залежить від 
часу контакту, проте різко знижується з підвищенням температури при всіх часах 
контакту. Так, максимальне значення селективності зафіксоване при температурі 563 К 
та часі контакту 4 с – 92,0 %, а мінімальне – при 683 К та 4 с – лише 17,3 %. 

Вихід МАК зі збільшенням часу контакту зростає на всьому інтервалі температур. 
Однак, залежність виходу МАК від температури має екстремальний характер. Так, 
найбільше значення виходу цільового продукту спостерігається при температурі 593 К 
та часі контакту 16 с – 40,8 %, але при цій же температурі і часі контакту 12 с вихід 
МАК становить 40,2 %, тобто лише на 0,6 % менше. Зважаючи на таке незначне 
збільшення виходу МАК, а також на дещо вищу селективність при меншому часі 
контакту, можемо зробити висновок, що збільшення часу контакту понад 12 с є 
недоцільним. 

Таким чином, оптимальними умовами здійснення процесу конденсації 
пропіонової кислоти з формальдегідом на B2O3 – P2O5 – MoO3/SiO2 каталізаторі є 
температура 593 К та час контакту 12 с. Вказані умови дозволяють досягнути виходу  
ненасиченої кислоти 40,2 % при селективності її утворення 87,2 % та конверсії ПК 
46,1 %. 
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ 
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Необходимость изготовления в Украине керамики с более высокими 

эксплуатационными свойствами обусловила постановку задачи – разработку лицевой 
строительной керамики без солевых отложений на ней. Поэтому целью работы явилось 
установление оптимальной химической добавки для уменьшения количества высолов. 

 В последнее время одним из основных пороков лицевого кирпича являются 
высолы. Появлению высолов способствует нахождение в сырьевых материалах 
водорастворимых солей. Рентгенофазовые исследования  глинистого сырья и 
поверхности обожженных изделий показали, что  наибольшее влияние на появление 
высолов оказывают, находящиеся в исходном сырье, соли кальция – в основном 
сульфат кальция. 

 С целью нейтрализации сульфата кальция нами предложено использовать 
наиболее доступные соединения бария: BaCO3, Ba(OH)2, BaCl2, BaF2. 
Термодинамический анализ соответствующих реакций показал, что сульфат кальция 
реагирует с гидроксидом, фторидом и карбонатом бария, но не реагирует с хлоридом 
бария. Следовательно, хлорид бария не может быть использован для нейтрализации 
сульфата кальция.  

Для оценки температурной границы субсолидусной области в двух- и 
трехкомпонентных системах нами использовано уравнение Эпстейна-Хауленда и для 
трехкомпонентных систем предложена следующая система: 
 

Tпл.1 / (1 - LnX1 / N1) = Tпл.2 / (1 - LnX2 / N2); 
Tпл.2 / (1 - LnX2 / N2) = Tпл.3 / (1 - LnX3 / N3); 
Х1 + Х2 + Х3 = 1. 
 
Оценка температуры появления расплава в двух- и трехкомпонентных системах с 

участием сульфата кальция и соединений бария показала, что наиболее высокие 
эвтектические температуры наблюдаются в системах с участием фтористых солей: 
BaSO4 – CaF2    Te=1519K,  BaSO4 – BaF2    Te=1451K,  BaSO4 – CaF2 -BaF2    Te=1283K. 
Таким образом применение фторида бария не будет способствовать снижению 
температуры спекания изделий. 

В результате проведенных исследований установлено, что для нейтрализации 
сульфата кальция при производстве лицевой керамики наиболее целесообразно вводить 
в состав шихты гидроксид или карбонат бария. 
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За допомогою рентгенофазового, електрономікроскопічного, 
термогравіметричного, реологічного та технологічних методів вивчено колоїдно-
хімічні закономірності перетворень в дисперсних залізооксидносилікатних композиціях 
з бідних залізних руд, піритних огарків та металургійних шламів в процесах прямого 
відновлення заліза (DRI). Залізооксидносилікатні матеріали відновлювались за 
допомогою порошкоподібного кам’яного вугілля. Показано, що процес відновлення 
залізооксидних матеріалів при температурах 1200 – 1300°С супроводжується 
диспергуванням гранул мінеральної суміші з розмірами 5 – 10 мм до нано- та 
мікрочастинок. Наданий механізм цього явища, який базується на хімічних реакціях 
перетворення вугілля в монооксид вуглецю, що дифундує в пори 
залізнооксидносилікатного матеріалу і диспергує його за рахунок процесів відновлення 
за участю домішок-мінералізаторів з утворенням силікатних та металічних нано- та 
мікрочастинок. Металічні частинки поступово утворюють макрогранули або губчастий 
чавун і залізо, а силікатні частинки залишаються в незмінному стані, або утворюють 
шлаки при підвищенні температури. 

Результати дослідження використані для розробки ефективних технологій 
отримання металічних концентратів з високодисперсних руд Керченського осадового 
родовища біоколоїдного походження та дисперсних залізооксидносилікатних відходів 
Константинівського заводу бурових розчинів. 
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Эпоксидированные масла являются одними из лучших пластификаторов-

стабилизаторов поливинилхлорида и других полимеров. Они являютя агентами, 
способными поглощать выделяемые в процессе эксплуатации и переработки 
галогенводороды. Это, в свою очередь, предотвращает быструю деструкцию, коррозию 
оборудования и нанесение вреда здоровью человека. 

Олефины растительных масел могут эпоксидироваться под действием различных 
надкислот: м-хлорнадбензойная, надуксусная, надбензойная, трифторнадуксусная, 3,5-
динитропероксобензойная кислоты. Также известна система Н2О2/муравьиная кислота, 
являющаяся эффективным эпоксидирующим агентом и имеющая низкую цену 
исходных реагентов. В результате реакции происходит взаимодействие двойных связей 
с активным кислородом с образованием оксиранового цикла (рис. 1). 

В работе проводилось эпоксидирование подсолнечного масла «Олейна». К 50 мл 
растительного масла добавляли 10 мл Н2О2 и 4 мл муравьиной кислоты. Надмуравьиная 
кислота образовывалась in situ, которую выдерживали 6 часов при температуре 50 - 60 
ºС. После реакции остатки кислоты нейтрализовали NaHCO3, отделяли масляную 
фракцию, к которой добавляли этилацетат и выпаривали на роторе. Продукт 
анализировали ЯМР-спектроскопически. Выход эпоксидированого масла составил 50%. 
Предпринятые попытки повышения выхода эпоксида путем увеличения температуры 
успехом не увенчались, вероятно из-за разложения Н2О2. 

После эпоксидирования единственным побочным продуктом является вода. 
Водные растворы пероксида водорода до 50% концентрации достаточно стабильны. 

 

Рис.1 Механизм эпоксидирования 
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З метою розробки універсальних пігментних паст для використання у складі  

органорозчинних та водорозчинних композиційних полімерних та олігомерних 
матеріалів застосовані емульгатори на основі фосфоліпідів рослинних олій та 
амідоамінів жирних кислот, що одночасно виконують роль диспергаторів пігментів.  

Розраховані рецептури пігментних паст на основі діоксиду титану, охри, 
червоного залізооксидного пігменту, блакитного та зеленого фталоціанінових 
пігментів, чорного залізооксидного пігменту та технічного вуглецю за значеннями 
маслоємкості першого роду пігментів та щільності пігментів та полімерів і олігомерів.. 

Оптимізовані співвідношення компонентів пігментних паст білого кольору за 
реологічними характеристиками та показниками агрегативної та седиментаційної 
стабільності.  

Диспергування пігментів у розчинах олігомерів проводилося за допомогою 
ультразвукового диспергатора при частоті 22 кГц до досягнення певного ступеня 
дисперсності, що відповідає розміру часток не більше 10 мкм. Контроль за 
дисперсністю пігментів у пігментних пастах проводився за допомогою приладу 
«Клин».  

Одержані зразки органорозчинних емалей ПФ-115 та водно дисперсійних емалей 
ВД-АК-111 як за стандартними рецептурами, так і з використанням пігментної пасти 
діоксиду титану. Визначені фізико-механічні властивості емалей та покриттів. 
Проведений порівняльний аналіз властивостей емалей з використанням універсальної 
пігментної пасти та чистого діоксиду титану та встановлена відповідність параметрів 
блиску, часу тверднення, адгезії, світлостійкості та інших властивостей значенням 
нормативно-технічних документів на емалі. 

Розроблені рекомендації щодо особливостей норм технологічних режимів 
процесів використання універсальних пігментних паст у складі емалей. 
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Однією з найважливіших реакцій, що є модельними в електрокаталізі, вважають 
електролітичне виділення водню. Значущість цього процесу невпинно зростає і у 
зв’язку з необмеженими запасами води та постійним розширенням спектру розробок 
стосовно паливних елементів, сенсорів тощо. Одержання та застосування 
електрокаталізаторів на основі коштовних металів обмежено їх вартістю, тому 
проблема синтезу нових, дешевих та ефективних тонкоплівкових матеріалів наразі 
залишається досить актуальною.  

На перенапругу реакції відновлення водню істотно впливає кількість вакантних 
d-орбіталей в електронній структурі металу або сплаву, причому характер цього впливу 
відбивається на сповільненій стадії процесу. На підставі аналізу електронних 
конфігурацій металів, які входять до складу бінарних сплавів, встановлено, що 
найбільший каталітичний ефект щодо означеної реакції повинен спостерігатися в тому 
випадку, коли d- підрівні металів мають сумарну непарну кількість електронів з 
урахуванням вмісту сплавотвірних компонентів. З цієї точки зору важливими для 
практичного застосування є метали срібло та кобальт. При цьому істотний інтерес 
становить каталітична активність тонких плівок, одержаних при їх електроосадженні у 
сплав.  

Метою роботи було вивчення електрокаталітичних властивостей сплаву срібло-
кобальт та впливу благородного металу на густину струму обміну модельної реакції. 

Осадження сплаву проводили в імпульсному режимі з цитратно-пірофосфатного 
електроліту. Варіюванням густини струму та концентрації сплавотвірних компонентів 
керували складом сплаву Ag-Co в інтервалі вмісту благородного металу 5 – 20 % мас. 
Визначення каталітичної активності покриттів сплавом в реакції електролітичного 
виділення водню проводили поляризаційним методом з використанням потенціостату 
ПИ-50-1.1 за триелектродною схемою в лужному розчині зі швидкістю розгортки 
потенціалу 2 мВ/с. 

Розраховані константи а і b для відновлення Н+ на сплаві срібло-кобальт і 
густина струму обміну j0(H2) свідчать, що оптимальним, порівняно з платиною, з точки 
зору електрокаталітичної активності є сплав Ag-Co з вмістом срібла від 15 до 20 % мас. 

 
Таблиця. Кінетичні параметри реакції виділення водню  

Матеріал електрода, 
вміст металу ω, % мас. 

Константи Тафеля Густина струму 
обміну -lg j0, [А/см2] -a, В -b, В 

Pt [7] 0,31 0,10 3,1 
Ptдосл 0,30 0,10 3,0 
Ag [7] 0,73 0,12 6,1 
Co [7] 0,60 0,14 4,3 
Ag-Co, ω(Ag) = 8 0,72 0,14 5,1  
Ag-Co, ω(Ag) = 15 0,18 0,10 1,8 
Ag-Co, ω(Ag) = 20 0,20 0,10 2,0 

 
Встановлено, що перенапруга виділення водню на покриттях сплавом срібло-

кобальт близька до відповідних характеристик платини, що відбиває високі 
електрокаталітичні властивості одержаних матеріалів. 
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На відміну від інших природних алюмосилікатів пірофіліт має низку цінних 
фізико-хімічних і технологічних властивостей, що забезпечує йому широке застосування 
в різних галузях промисловості, зокрема такі як, вогнетривкість, високу термічну стійкість, 
полегшену подрібнюваність та здатність до помелу в зв’язку з низькою твердістю. Після 
випалу при 1300-1400 °С механічна міцність пірофілітвміщуючих сумішей  
підвищується майже на порядок та досягає 210 МПа. Вельми важливими показниками 
властивостей постають температурний коефіцієнт лінійного розширення в межах (6,0-
6,5)·10-6 град-1 та висока хімічна стійкість до дії кислот та лугів. 

Експериментальними роботами виявлена принципова можливість використання 
пірофілітвміщуючої сировини для виробництва широкого асортименту продукції з 
температурою випалу вище 1300 оС, в тому числі, у виробництві фарфору та фаянсу, 
фарфорових радіодеталей, електрофарфору та ін.  

В наших дослідженнях були розглянуті пірофілітвміщуючі розкривні та супутні 
серицитові породи, на базі яких необхідно було встановити можливість одержання 
щільно спечених керамічних виробів при знижених температурах випалу сировинних 
композицій.  

За даними хімічного аналізу двох проб, що характеризують крайові межі вмісту 
компонентів, оксидний склад є таким, мас. %: для проби Ch-9 – SiO2 - 80,03; TiO2 - 0,38;  
А12О3 -15,04; Fe2O3 - 0,05; FeO - 0,05; MnO - 0,05; СаО - 0,12; MgO - 0,10; Na2O - 0,20; 
K2O - 0,20; P2O5 - 0,09; в.п.п. - 3,29; для проби № К3-К4 – SiO2 - 44,61; TiO2 - 1,49;  А12О3 - 
37,73; Fe2O3 - 0,47; FeO - 0,10; MnO - 0,01; СаО - 0,01; MgO - 0,32; Na2O - 1,59; K2O - 
8,28; P2O5 - 0,10; H2O - 0,16; в.п.п. - 3,29. 

Мінеральний склад цієї сировини, досліджений за допомогою РФА,  
представлений для проби № Ch-9 переважно кварцом та пірофілітом; для проби № К3-
К4 він містить плагіоклаз та серицит; крім того, в складі породи виявлено присутність 
утворень топаза.  

Диференційно-термічним аналізом встановлено, що при нагріванні пірофіліту 
конституційна вода видаляється повністю в інтервалі температур 700-900°С; продуктом 
повної дегідратації являється метапірофіліт Al2O3·4SiO2. Кінцевими продуктами 
високотемпературних перетворень є вогнетривкі сполуки – муліт та кристобаліт, типові 
для всіх випалених  алюмосилікатів.  

За  допомогою теоретичних розрахунків в системах оксидів K2O–А12О3–SiO2, 
СаО–А12О3–SiO2, MgO–А12О3–SiO2 досліджено характеристики плавкості та 
флюсуючої здатності порід. Визначено шляхи кристалізації сировинних композицій, 
кінцевий склад кристалічної фази (переважно муліт та кристобаліт з присутністю 
мікрокліну та плагіоклазу) і кількість розплаву в кінцевій точці кристалізації суміші (не 
менше 50 %); встановлена можливість ефективного використання обох проб в інтервалі 
температур 1150-1250 оС для одержання щільноспечених керамічних виробів.  

На базі цих відомостей розроблено та одержано експериментальні зразки 
керамічних плиток з показниками водопоглинання менше 1 % і втрати маси при 
витиранні не більше 0,012 г/см2. Розроблені маси можуть бути рекомендовані для 
технології плиток для підлоги та керамограніту.  
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Ежегодно выход шлаков черной металлургии составляет около 80 млн. т. 

Наиболее эффективным решением проблемы промышленных отходов является 
внедрение безотходной технологии. Создание безотходных производств 
осуществляется за счет принципиального изменения технологических процессов, 
разработке систем с замкнутым циклом, обеспечивающих многократное использование 
сырья. При комплексном использовании сырьевых материалов промышленные отходы 
одних производств могут являться исходными сырьевыми материалами других. 

Использование промышленных отходов в строительной индустрии  является 
перспективным направлением снижения себестоимости продукции и уменьшения 
негативной нагрузки на окружающую среду. Расход топлива при использовании 
отдельных видов отходов снижается на 10 – 40 %, а удельные капиталовложения на 
30 – 50 %. Поэтому использование промышленных отходов в производстве 
строительных материалов, а именно, в производстве окрашенных покрытий для 
керамической плитки, является  актуальным направлением. 

В работе использовали отходы производства хромоксидных огнеупоров с 
высоким  содержанием Cr2О3 (до 92 %). За основу была выбрана фритта 
ПАТ "Харьковского плиточного завода".     

Количество вводимых красителей варьировали в пределах 1 ÷ 5 мас. %  с 
шагом 0,5. Глазурь наносилась методом полива, после подсушивания проводилась 
термообработка продолжительностью 30 мин, с выдержкой 6 мин при максимальной 
температуре 980 °С, что приблизительно соответствует режимам обжига на 
ПАТ "Харьковский плиточный завод".  

Анализ экспериментальных данных показал, что изделия характеризуются 
высокой степенью заглушенности и имеют зеленую окраску разных тонов. 

Установлено, что при повышении количества вводимого отхода в виде пигмента  
от 1 до 5 мас. % изменяется цвет глазурного покрытия от светло-оливкового 
(количество красителя составляет 1 ÷ 1,5 %) до зеленого ( 5 % ). 

Образцы с содержанием 1 ÷ 3 мас. % характеризуются повышенным блеском 
(60 %), микротвердостью (6100 МПа) и термостойкостью (175 °С). При повышении 
количества отходов до 5 мас. % в составе глазури, готовые изделия характеризуются 
снижением блеска (53 %) за счет уменьшения количества стеклофазы, однако 
увеличивается микротвердость (6500 МПа) за счет образования хромшпинелидных 
соединений. Износостойкость покрытий, содержащих 5 % хромсодержащих отходов 
была в пределах 0,026-0,028 г/см2, что соответствует требованиям ТУ для метлахской 
плитки на ПАТ "Харьковский плиточный завод". Морозостойкость всех разработанных 
глазурей для керамической плитки составила более 35 циклов. 

Таким образом,  разработанная глазурь с содержанием отходов в количестве до 
5 мас. % может быть предназначена для глазурования керамических плиток для 
внутренней облицовки стен, плитки для пола, а так же для фасадных плиток и 
рекомендована для внедрения на предприятиях керамической промышленности, в том 
числе на ПАТ "Харьковский плиточный завод".  
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При одержанні біосумних склокристалічних покриттів по титану для кісткового 

ендопротезування важливим є відповідність їх комплексу наступних вимог: медико-
біологічних, хімічних, механічних та технологічних. До важливих експлуатаційних 
характеристик, які пред’являються до вказаних видів матеріалів, відносяться термічні 
властивості, зокрема температурний коефіцієнт лінійного розширення (ТКЛР). Для 
забезпечення високої міцності покриття та попередження появи напруг стиснення 
необхідно, щоб ТКЛР склопокриття був менше ТКЛР металу. Відомо, що значення 
ТКЛР для титанового сплаву, який використовується в кістковому ендопротезуванні, 
складає – 99·10-7 град-1, для біоситалів – (80 – 100)·10-7 град-1. Однак, по титану на 
відміну від сталі можливе нанесення склопокриття з ТКЛР значно більшим, ніж у 
титану, і ці покриття витримують досить високу роботу руйнування. Значний вплив на 
значення ТКЛР склокристалічних матеріалів відіграє вид та вміст кристалічних фаз у їх 
складі. Біосумні склокристалічні покриття по титану одержують на основі 
кальційсилікофосфатних стекол, які характеризуються високою кристалізаційною 
здатністю фосфатів кальцію та кварцу зі значеннями ТКЛР відповідно 138·10-7 град-1 та 
112·10-7 град-1. 

Метою даної роботи є дослідження впливу кристалізаційної здатності 
склокристалічних матеріалів на основі стекол системи R2O – RO – RO2 – R2O3 – P2O5 – 
SiO2 на їх ТКЛР. 

Для визначення впливу кристалічної фази на ТКЛР дослідних стекол було 
проведено їх рентгенофазовий аналіз після варки та дилатометричні дослідження. 

За результатами дилатометричного дослідження чисельні значення середніх 
ТКЛР дослідних матеріалів знаходяться в межах від 90 до 140·10-7 град-1 і залежать від 
кількісного співвідношення кристалічних фаз. 

За даними РФА модельні стекла характеризуються наявністю кристалічної фази 
кварцу та Ca5(PO4)3F з різною інтенсивністю в залежності від вмісту СаО і P2O5 та їх 
співвідношення. В області висококремнеземистих кальційсилікофосфатних матеріалів 
високі показники ТКЛР визначаються вмістом кристалічних фаз Са5(РО4)3F, NaCaPO4 
та кварцу. Введення 1 мас.% ZnO до складу стекол призводить до зниження 
температури їх варки та загального зниження ТКЛР покриття. Введення ТiO2 до складу 
стекол в кількості 2 мас. % призводить до інтенсивної кристалізації фосфатів кальцію в 
процесі випалу покриття. 

За результатами проведених досліджень було встановлено вплив кристалічних 
фаз фосфатів кальцію та фазоутворюючих оксидів склокристалічних матеріалів на 
основі кальційсилікофосфатних стекол на їх ТКЛР. Отримані склокристалічні 
матеріали є перспективними при одержанні біосумісних покриттів по титану для 
кісткового ендопротезування. 
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В останні роки дослідники докладають все більших зусиль, заради досягнення 
максимально можливої ефективності й зменшення інтенсивності використання 
первісних джерел сировини, зокрема кольорових металів. Одночасно з цим, 
промисловість стає більш масштабно ніж раніше залежити від їх потреб. Саме тому, 
наразі, відбуваються певні зміни щодо використання хімічних реагентів, необхідних 
для одержання кольорових металів або їх сполук як з первинної,так і вторинної 
сировини. Слід додати, що при цьому все більшої актуальності набуває питання 
переробки саме вторинної сировини, з метою здобуття комерційних рентабельних 
продуктів. Одним з найбільш цінних та безперечно затребуваних з металів є нікель, 
якій міститься у багатьох відходах різноманітних галузей промисловості. Ще в більшій 
мірі це стосується і його сполук. Вказаний факт обумовлює необхідність створення 
простих і надійних способів вилучення сполук цього металу з вторинної сировини. 
Саме за рахунок створення таких технологій найбільш розвинуті країни досягають 
зниження витрат на сировину у виробництвах на 10-20 %. 

Гідроксид ніколу (II) є досить поширеним комерційним продуктом. Мінерали 
складу Ni(ОН)2 у природі не зустрічаються. Гідроксид ніколу (II) отримують тільки 
осадженням з розчинів різних його солей. Його осадження відбувається через проміжну 
стадію утворення основних солей змінного складу. Цей склад залежить від природи 
солей ніколу і осаджувачей, та мольного співвідношення останніх, концентрації, 
температури і порядку змішування вихідних розчинів, тривалості старіння осадів. 
Поєднання вищевказаних факторів і визначає спосіб отримання якісного продукту – 
гідроксида ніколу (II). 

Метою даної роботи було встановлення впливу умов одержання нікол (ІІ) 
гідроксиду із концентрованого амоніачного розчину нікол (ІІ) гексамін хлориду дією 
натрій гідроксиду на його фізико-хімічних властивості. Вихідною сировиною для 
отримання Ni(ОН)2  була використана активна маса з позитивних електродів 
відпрацьованих залізо-нікелевих акумуляторів основними компонентами якої є сполуки 
Ni (52 % мас.), Fe (2 % мас.), Co (0,8 мас.). У основу розробленої авторами технології 
було положено амоніачне вилучення. Перевід сполук ніколу у рідку фазу  здійснювали 
дією буферної суміші NH3·H2O і NH4Cl, узятих у мольному співвідношенню 1:2 
відповідно. Процес вилучення відбувався за кімнатної температури та тривав 6 годин. У 
розчин, який вже містить амоніачну комплексну сполуку [Ni(NH3)6]Cl2 вводили розчин 
NaОН. Для з'ясування впливу умов осадження Ni(OH)2 на його фізико-хімічні властивості 
були обрані три інтервали концентрації лугу. У кожному з інтервалів проводили не менш 
ніж три осадження Ni(OH)2. 

Подальші дослідження фізико-хімічних властивостей Ni(ОН)2 проводили на 
зразках № 1, № 2 і № 3, що отримані в інтервалах надлишку розчину NaOH всіх трьох 
діапазонів відповідно. Хімічний аналіз зразків показав, що вони мають практично 
однаковий склад як за змістом Nі, так і за наявностю домішок. Кількість і форма 
існування води в структурі Ni(ОН)2 визначалися за допомогою деріватографіческого 
аналізу.За результатами седиментационного аналізу був оцінений фракційний склад 
досліджуваних зразків Ni(ОН)2. Чистоту отриманого осаду визначали за допомогою 
енергомасаналізатора ЕМАЛ-2. В залежності від концентрації осаджувача ступінь 
чистоти цільового продукту коливалася у межах від 99,97-99,99%. 
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Большой период разложения многих полимерных отходов в природных условиях 

порождает одну из глобальных экологических проблем современности – проблему 
утилизации полимеров и пластмасс. Наиболее эффективным методом, призванным 
решить эту проблему, считается термическое разложение без доступа кислорода  - 
термолиз. 

Проблема утилизации резины, в том числе и автомобильных покрышек, 
осложняется присутствием серы в пространственной структуре полимера. Поэтому 
целевым продуктом переработки резины может быть лёгкая синтетическая нефть с 
допустимым содержанием серы в товарной нефти. 

Предложен крекинг резины в среде отработанного моторного масла в 
соотношении 1:1 с последующим разделением и раздельной переработкой лёгкой 
жидкой фракции и твёрдого кубового остатка. 

Показано, что продуктами совместного крекинга автомобильных покрышек и 
отработанного масла может быть жидкий продукт, выкипающий в пределах 33 °C – 360 
°C и выходом 81 %, кубовый остаток с выходом 16% и металлический корд с выходом 
3%. 

Кубовый остаток после последовательной очистки разбавленной серной кислотой 
и щёлочью может оказывать рост стимулирующее действие на растения, увеличивая их 
рост и вес до 15%. 
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Synthetic polymer and polymer-inorganic materials find different applications in 

modern technology. In particular, polymer and polymer-inorganic materials are used as 
membranes in separation processes, as sensors etc. The use of such materials as polymer 
electrolytes in fuel cells is of growing interest, because fuel cells become popular due to their 
ability to produce energy with high efficiency and without harmful emissions that pollute the 
environment. Commonly used perfluorosulfonate membranes Nafion have high proton 
conductivity. However, they have some problems when they are used at high temperatures. 
This causes intensive researches aimed at creating alternative materials. 

In this investigation polymer membranes were obtained via radical photoinitiated 
polymerization of polymerizing composition (PC): tetramethylenediacrylate - 62, 
epoxyacrylate oligomer - 32, N-vinylpyrrolidone - 5, photoinitiator - 1 (% w.). The reaction 
was carried out in thin films by UV irradiation of mercury-quartz lamp. The intensity of 
irradiation was 14 W/m2. 

With the use of sol-gel method of synthesis polymer-inorganic composites were 
obtained as well. For this purpose sol-gel system (SGS) tetraethoxysilane-ethanol-water 
(catalyst - orthophosphoric acid) in appropriate amounts was added to above mentioned 
compositions. The process of photoinitiated copolymerization was carried out similarly. 
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          Fig. 1. Change of water uptake for the               Fig. 2. Niqiust curve for the composite 
composite (PC:SGS = 50:50 % v.) in time              (PC:SGS = 50:50 % v.) 

 
Synthesized films ehzibit high water uptake (WU) (Fig. 1), which leads to increased 

mobility of ions. Proton conductivity of films measured by impedance spectroscopy in the 
frequency range of  10 - 105 Hz, is 10-6Sm/cm (Fig. 2). 
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Solvent crazing of polymers is known to constitute a specific mode of plastic 

deformation of amorphous glassy and semicrystalline polymers, which is concerned with 
stress-induced development of profuse porosity in polymers  Traditional studies on the 
mechanism of solvent crazing have been performed for polymer materials processed as films. 
However, study of solvent crazing on polymer fibers may provide new knowledge on some 
important details of solvent crazing as well as it may offer new opportunities for the practical 
use of nanocomposite materials based on solvent-crazed polymer fibers.  

In this work, we studied tensile drawing of PET fibers (in bundles containing 12—15 
individual thin fibers with a thickness of 30 µm) on a DACA SpinLine multipurpose 
instrument (DACA Instruments). The fibers were stretched by different tensile strains with a 
constant strain rate of 2 m/min. The solvent-crazed fibers were examined on a Hitachi S-520 
scanning electron microscope and on a METAM light microscope.  

The SEM and light microscopic images reveal unique surface profile of the solvent-
crazed PET fibers which is composed of alternating thin and thick regions. Thin regions are 

likely to be associated with crazes and thick regions 
preserve the thickness of virgin fibers.  
Fig. 1. SEM image of the solvent crazed PET fibers 
stretched by 100% in isopropanol.  
 
 
 
When PET fibers are stretched in the dye-containing 
solution (Rhodamine Blue), light microscopic examination 
shows that thin sections appear to be brightly colored 
whereas thickregions remain colorless. These dye-
contrasting experiments prove that solvent-crazing on 

polymer fibers is accompanied by the development of profuse porosity in crazes and by 
entrapment and immobilization of various additives within the porous structure of crazes.  

Therefore, this study shows that tensile drawing of PET fibers proceeds via the 
mechanism of classical solvent crazing which is accompanied by the development of 
nanoscale porosity in the localized deformation regions, crazes. This approach allows 
introduction of dye molecules into the porous structure of solvent-crazed polymer fibers and 
preparation of photosensitive nanocomposite materials.  
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Classical mode of solvent crazing provides a universal approach for the preparation of 

diverse nanoporous matrices and substrates based on glassy amorphous polymers. This 
approach involves tensile drawing of glassy amorphous polymers as films or fibers (PET, 
PMMA, PVC, etc.) in the presence of adsorptionally active liquid environments, and this 
process is accompanied by nucleation and growth of numerous crazes with their characteristic 
nanoporous structure. The resultant solvent-crazed polymers are characterized by high level 
of open porosity which is shown to increase with increasing tensile strain up to 40-50%. 

Classical solvent crazing is shown to proceed via complex scenario which involves 
various stages, from craze nucleation, craze tip advance, craze widening, and finally to craze 
collapse. The effect of various factors on the evolution of classical solvent crazing and on 
each particular stage of this process is studied, and fine structure of the solvent-crazed 
samples at each stage of classical solvent crazing is investigated. The stage of craze 
nucleation controls the density of crazes and this parameter is found to depend on the applied 
stress, nature of adsorptionally active liquid, and geometry of the initial samples. The density 
of nucleated crazes increases with increasing applied stress and adsorptional activity of 
crazing-promoting solvents. Fine structure of a craze is composed of asymmetric craze fibrils 
bridging the opposite craze walls which are separated by pores. The dimensions of both craze 
fibrils and pores lie within the nanoscale interval and range from 2 to 6 nm as proved by the 
detailed structural study by the method of pressure-driven liquid permeability. The stage of 
craze nucleation is followed by craze growth and it is this stage of classical solvent crazing 
that controls the resultant level of volume porosity in the sample. With increasing tensile 
strain at the stage of craze widening, volume porosity of the samples based on amorphous 
glassy polymers is shown to increase up to 45%. Therefore, high volume porosity of the 
solvent-crazed samples coupled to their nanoscale pore dimensions makes it possible to 
conclude that classical solvent crazing allows preparation of highly porous polymeric 
materials which can serve as efficient matrices or substrates for further immobilization of 
actives photosensitive species and preparation of diverse photosensitive sensors. The final 
stage of classical solvent crazing is concerned with the collapse of the highly porous structure 
of crazes. As tensile strain overcomes a certain critical level, porosity starts to decrease and 
comes down to zero. The scheme of this collapse is proposed. This finding appears to be 
particularly important for the development of certain types of photosensitive sensors which 
require complete immobilization of photosensitive additives within monolithic polymers. 

Therefore, this study offers detailed description of the mechanism of classical crazing 
and its step-by-step evolution up to the collapse of the nanoporous structure offers the 
fundamental basis for the preparation of nanoporous polymeric matrices and substrates and 
for the development of highly efficient photosensitive sensors of new generation.  

Acknowledgements: This work was supported by the State Contract, no. 
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A complex approach to synthesize highly sulfonated polyelectrolyte brushes based on 2-

acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid and 2-hydroxyethyl acrylate by controlled/living 
radical polymerization technique was successfully applied. The proposed multistage synthetic 
pathway includes (1) synthesis of hydroxyl-functionalized linear copolymer by AGET ATRP, 
(2) preparation of macroinitiator and (3) synthesis of highly sulfonated polyelectrolyte 

brushes (see Figure).  
Both polymerization processes (Stages 1 and 3) 

were carried out via Atom Transfer Radical 
Polymerization (ATRP), namely Activator Generated 
by Electron Transfer (AGET) approach in 
aqueous/organic or organic media.  

The composition of the final products and 
intermediates was determined by 1H-NMR 
spectroscopy, and molecular weight and 
polydispersity of the resulting polyelectrolytes were 
estimated by size exclusion chromatography (SEC).  

The results shown that anionic comb 
polyelectrolytes with relatively low density of the 
grafts (5 – 7 grafting sites per 100 monomeric units of 
the mainchain) and short side chains (9 or 25 AMPS 
units) were synthesized.  

Anionic comb copolymers with permanent 
charge will serve as model polyelectrolytes studying 
adsorption of negatively charged polymers with 
complex architecture on planar surfaces carrying 
positive charge. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure. Scheme of preparation 
of polyelectrolyte brushes 
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Для полімерів медичного призначення доцільним є вивчення впливу модельних 
середовищ, що імітують внутрішнє середовище організму, на структуру полімерів. 
Відомо, що зміни надмолекулярної структури полімерного матеріалу можуть 
приводити до зміни його властивостей, характеризувати перебіг процесу біодеградації. 

 Метою роботи було вивчення змін структурної організації фолатовмісних 
поліуретансечовин (ПУС) та їх теплофізичних властивостей під впливом модельних 
біологічних середовищ (середовища 199  та 0,01 % буферного розчину трипсину). 
Об’єкти дослідження  - ПУС синтезовані на основі макродіізоціанату  (ПОПГ-1000,      
ТДІ 80/20, NCO/OH = 2), діамінів різної хімічної будови (1,6-гексаметилендіаміна, 4,4'–
діамінодифенілметана) як подовжувачів макромолекулярного ланцюгу і фолієвої 
кислоти (ФК) як біологічно активної речовини (рис. 1). 
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Рис. 1. Фолатовмісні ПУС 

  
 Біодеградація ПУС була досліджена методами ТГА, ДСК, рентгеноструктурного 

аналізу. Встановлено, що витримка ПУС, які містять ФК, в модельних середовищах 
приводить до зміни структури полімерної матриці. Під впливом модельних середовищ 
відбувається нелінійне збільшення рівня мікрогетерогенності ПУС, що корелює з 
результатами теплофізичних досліджень. Витримка в модельних середовищах 
практично не впливає на високу термостабільність ПУС до температури 250оС. 
Зазначені полімерні матеріали можуть бути схарактеризовані як біостабільні.  
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Різні типи білків (в першу чергу рекомбінантні)  – є одними з найбільш перспек-
тивними лікарськими препаратами, які привертають у теперішній час значну увагу 
завдяки тому, що вони мають дуже широкий спектр терапевтичної дії.  

Нами була вивчена можливість утворення комплексів включення між рекомбінан-
тним білком - ЕМАР-IIf (Endothelial Monocyte-Activating Polypeptide-II, молекулярна 
маса 18.5. kDa, 169 амінокислотних залишків, мультифункціональний цитокінподібний 
білок, інгібітор ангіогенеза, що дає смогу використовувати його як протипухлинний 
препарат) та β-циклодекстрином (β-ЦД) і його функціоналізованими похідними.   

Циклодекстрини - циклічні олігомери глюкози, можуть бути віднесені до 
природних макроциклів, тому що їх отримують ферментативним гідролізом крохмалю. 
Вони нетоксичні, біосумісні, біодеградабельні і мають широке застосування у фарма-
цевтичній індустрії. Розробка комплексів включення EMAP II - β-ЦД дозволить 
стабілізувати структуру цього протеїна, зменшити його агрегацію у розчині, підвищити 
транспортні характеристики лікарських засобів і, таким чином, розширити коло 
терапевтичного застосування EMAP-II. Для експериментів було використано низку 
фізіко-хімічних методів, а саме ІЧ-спектроскопію, УФ-спектроскопію, флуоресценцію 
(розрахована залежність значень інтенсивності флуоресценції EMAP IIf від 
концентрації β-ЦД), диференційну сканувальну калориметрію (ДСК).  

Спочатку було синтезовано і досліджено комплекси на основі β-ЦД та 
гідроксипропіл-β-ЦД (ГП-β-ЦД) і модельного обє’кту – БСА (бичачого сироваткового 
альбуміну) у мольних співвідношеннях 1:1 та 1:2 (мол. маса  β-ЦД = 1135; HP-β-ЦД = 
1309; БСА = 64000, відповідно).  

Одним із доказів існування комплексу включення БСА з β-ЦД та ГП-β-ЦД є дані 
ДСК. Досліджений β-циклодекстрин характеризується наявністю чіткого ендотерміч-
ного піку при температурі біля 84-850С, що відповідає його дегідратації. Температура, 
при якої відбувається денатурація білка становить 78-800С, а як свідчать отримані дані, 
комплекси включення β-ЦД з БСА (при мольних співвідношеннях компонентів 1:1 або 
1:2) мають невеликий пік при 600С. 

Така ж картина спостерігається і для систем БСА - ГП-β-ЦД. ГП-β-ЦД має досить 
чіткий ендотермічний пік в області 700С (температура дегідратації). Комплекси ж 
включення БСА-ГП-β-ЦД (мольні співвідношення 1:1 та 1:2) характеризуються 
невеликими ендотермічними піками в області температур 50-600С. Утворення таких 
комплексів включення приводить до неадитивного зменшення абсолютної величини 
піків (площин піків) систем з БСА. 

Залежності оборотного теплового потоку від температури, які отримані за 
допомогою методу модульованої ДСК показали, що екзоефект для механічної суміші 
БСА-β-ЦД  (2:1) спостерігається при температурі 71,80С, що відповідає температурі 
денатурації БСА, а для комплекса БСА-β-ЦД того ж складу він практично відсутній, що 
напевне, можна зв’язати з тим, що частина фрагментів молекули БСА входить у 
порожнину циклодекстрину з утворенням комплекса включення.  
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АНГІДРИДНЕ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЕПОКСИДІАНОВОЇ СМОЛИ ЕД-20 В 
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Полімерні матеріали на основі нанокомпозитів являють собою альтернативу 

звичайним наповненим полімерам. В протилежність звичайним композитам, де 
наповнювач  має розмір порядку мікрон, в полімерах з  нанокомпозитами наповнювач 
має розмір близько декількох нанометрів. При цьому при низькому вмісті 
нанонаповнювача (менше 1%) властивості матеріалу виявляються часто кращими, ніж у 
звичайних полімерах з високим вмістом наповнювача. Тому для створення 
високоякісних епоксидних смол актуальною є задача створення нанокомпозитів, які 
надають широкі можливості для варіювання властивостей, складу композиції та 
температури її затвердження. 

В останні роки пріоритетними є дослідження наночасток на основі оксиду 
цирконію як оксидних нанокомпозитів, які перспективні для каталіза, фотокаталіза, 
мікроелектроніки, біотехнології та хімії полімерів. Одними з найважливіших 
характеристик таких матеріалів є їх висока біосумісність. 

Метою роботи є вивчення впливу наповнювача - наночасток оксиду цирконію 
(IV) швидкість затвердження композицій та властивості матеріалів на основі 
епоксидіанової смоли ЕД-20. Ангідридне затвердження ЕД-20 
ізометилтетрагідрафталевим ангідридом в присутності комплексу бензиламіну з 
трифторидом бору відбувається за наступною схемою: 
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В якості каталізатору обрано комплекс трифториду бору з бензиламіном. Реакція 
проводилась за умови додавання триетиленгліколю як пластифікатору при температурі 
80 °С. За ходом затвердження спостерігали методом аргентометричного титрування. 

Кінетичні дослідження реакції (1) показали, що порядок реакції за каталізатором 
та наночастками складає 1. Швидкість реакції затвердження зменшується при 
додаванні наночасток у склад композиції, тобто, спостерігається явище від'ємного 
каталізу. Таким чином, враховуючи основні властивості наночасток ZrO2 можна 
припустити, що наночастки конкурують з аміном за реакційні центри трифториду бору, 
що призводить до зменшення швидкості реакції затвердження. 

Епоксидні матеріали, що одержані за реакцією (1) мали різний вміст наночасток 
ZrO2. Оцінка стійкості даних матеріалів до термоокисної деструкції була проведена 
дереватографічним методом дослідження полімерних плівок. Швидкість окиснення 
композитів на основі смоли ЕД-20 відбувається повільніше із збільшенням вмісту 
наночасток ZrO2 . Наявність в системі нанонаповнювача сприяє підвищеню стійкості до 
термоокисної деструкції. 
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Одним з найбільш поширених типів сучасних полімерних матеріалів є полімерні 

органо-неорганічні композити (ОНК), які дозволяють в досить широких межах 
варіювати властивості вихідного синтетичного органічного полімеру за рахунок 
комбінування з неорганічними наповнювачами різного типу. Особливу увагу 
привертають до себе ОНК, в яких як органічна (полімерна), так і неорганічна складові 
утворюються в процесі синтезу композиту з низькомолекулярних або олігомерних 
прекурсорів. Структура таких композитів, а отже і властивості, безпосередньо залежать 
від умов синтезу, що відкриває відносно прості шляхи для отримання матеріалів з 
бажаним комплексом властивостей.  

Дана робота присвячена вивченню термічних та теплофізичних характеристик 
ОНК, синтезованих з ізоціанатвмісного олігомеру і водного розчину силікату натрію. 
Вміст неорганічної складової у вихідній реакційній суміші варіювали в межах 0 – 
50 мас. %. Зразки ОНК були досліджені за допомогою методів термогравіметричного 
аналізу, диференційної сканувальної калориметрії і термомеханічного аналізу. Було 
виявлено, що вплив вмісту неорганічного компонента на положення основних 
температурних переходів (склування, перехід до в’язкоплинного стану) органічної 
матриці має нелінійний характер. В свою чергу, дослідження термічної стійкості 
отриманих ОНК показали, що присутність неорганічної складової уповільнює процес 
термоокислювальної деструкції ОНК. 



хімія ВМС та матеріали   - 149 -  

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАНЫХ ТОНКИХ ПЛЁНОК 
НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ФАЗ ВОДА-ВОЗДУХ 
Борозенко Е.Ю., Перепичка И.И., Пандакова В.Н. 

Донецкий национальный университет 
kate_borozenko@yahoo.com 

 
Нанотехнология - совокупность методов и приемов, обеспечивающих 

возможность контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, 
включающие компоненты с размерами от 1 до 100 нм, имеющие принципиально новые 
качества и позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно 
функционирующие системы макромасштаба. Одним из наиболее важных способов 
достижения этого является самосборка соответствующих молекул. В научных трудах, 
блок сополимеры являются материалом для получения наноструктур, основанных на  
фазовом разделении между разнородными блоками  

Заданный размер, форма и упорядоченность наноструктур могут быть получены 
путем изменения  длины блока, путем добавления другого вещества, путем 
манипулирования условиями проведения эксперимента. 

В связи с уникальными свойствами диблок-сополимеров и широкими 
возможностями их применения, самоорганизующиеся тонкие пленки из данных 
материалов являются широко развивающейся областью науки в последние десятилетия. 
Примерами потенциального применения тонких структурированных пленок являются 
нанолитография (использование пленок в качестве масок), наноэлектроника (получение 
упорядоченных сопряженных структур или металлических  наностержней и 
наночастиц) и биохимия (производство наномембран и нанокапсул). Одним из методов 
получения тонких пленок является метод Ленгмюр-Блоджетт (получение 
самоорганизующейся полимерной пленки на границе раздела фаз вода–воздух, с 
последующим переносом ее на твердую подложку).  

Целью данной работы является понимание и 
контролирование процессов происходящих при 
образовании поверхностных мицелл диблок-сополимера 
на водной поверхности, которые  являются ключевым 
моментом для получения ультратонких пленок с 
опреденной морфологией и заданными размерами 
наноструктур. В данной работе на примере полистирол–
б–поли(4-винил пиридина) разной молекулярной массы и 
его супрамолекулярного комплекса с 3-н-
пентадецилфенолом (рис. 1) были изучены факторы 
влияющие на морфологию Ленгмюровских пленок 
диблок-сополимеров и  объяснен механизм образования 
наноструктур. 

 

Рис. 1. Структура поли- 
cтирол–б–поли(4-винил 
пиридин)/3-пентадецил- 
фенола. 
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Більшість глинистих мінералів відносяться до класу шаруватих силікатів або 

філосилікатів, внаслідок того, що їх структура зазвичай представляє шари, які 
складаються з силікатних або окисноалюмінієвих пластин. Ці пластини з’єднуються 
між собою в стопки, які називаються тактоїдами. В залежності від методу 
приготування, при додаванні до шаруватих силікатів різноманітних модифікаторів, їх 
міжплощинна відстань може змінюватися. Використоання таких матеріалів, як 
наповнювачів для створення нанокомпозитів є дуже перспективним. В даній роботі 
досліджувати процеси структуроутворення в нанокомпозитах на основі 
поліетиленгліколю-1000 (ПЕГ-1000) та органоглин: (органомодифікованих 
монтморилоніту (ОММТ) та лапоніту (ОЛП)). 
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Рис. 1. Результуючі дифрактограми нанокомпозитів на основі ПЕГ-1000, 
 наповненого 5%: а) ОММТ, б) ОЛП. 

 
Для більш детального розуміння процесів, які відбуваються в системі полімер-

шаруватий наповнювач, нанокомпозити досліджували методами ширококутового 
(ШКРР) та малокутового (МКРР) розсіяння рентгенівських променів. Результуючі 
криві МКРР та ШКРР для нанокомпозитів на основі ПЕГ-1000 та 5% наповнювача 
представлені на рис. 1. 

З рис. 1а видно, що крива рентгенівського розсіяння ПЕГ-ОММТ має 2 
дифракційних рефлекси, які відповідають міжплощинним відстаням (d) ОММТ. 
Перший рефлекс (d = 3,7 нм) вказує на інтеркаляцію ПЕГ в міжшаровий простір 
ОММТ, а другий (d = 1,9 нм) дійсно відповідає за незруйновані тактоїди ОММТ.  На 
рис. 1б дифракційні рефлекси, які відповідають за міжплощинну відстань ОЛП – 
відсутні, що є безперечним свідченням повної ексфоліації. 

Отже, згідно даних МКРР та ШКРР в системах, які містять ОММТ відбуваються 
часткові процеси інтеркаляції, а в системах з ОЛП – повна ексфоліація. Ця розбіжність 
може бути пов’язана з особливостями форми шаруватого наповнювача. Так як ОММТ 
складається з довгих пластин довжиною до 200 нм, то для їх розшарування треба 
прикласти більшу енергію, ніж для розділення дисків ОЛП діаметром до 25 нм. 
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Сополимеры метилметакрилата (ММА) и метакриловой кислоты (МАК) в 

несколько раз электроночувствительней чем полиметилметакрилат, а также обладают 
большей поверхностной плотностью и более высокой температурой стеклования. Они 
нашли широкое применение в медицине, электронике, машиностроении и других 
отраслях. Изменяя условия синтеза сополимеров, состав и природу мономеров можно в 
широких пределах варьировать физико-химические свойства продукта. Важно также 
знать температурно-временные параметры синтеза сополимера заданного состава. 
Целью данной работы было определение влияния состава мономерной смеси на 
кинетику реакции сополимеризации ММА с МАК. 

Сополимеризация очищенных мономеров проводилась для двух составов 
мономерных смесей, содержащих 10 и 20 % моль МАК при температурах 323 - 343 К в 
присутствии 0,05 % мольных лаурилпероксида (ЛП) или бензоилпероксида (БП) в 
блоке.  Кинетику процесса изучали дилатометрическим методом. Установлено, что 
скорость инициированной сополимеризации ММА с МАК (W) в присутствии как ПБ 
так и ЛП возрастает с увеличением доли МАК при всех исследованных температурах. 
Возрастание скорости процесса наблюдается также при переходе от ПБ к ЛП, что 
связано с ее более низкой температурой разложения. Скорости инициирования (Wин) 
рассчитали на основе данных о распаде пероксидов при данной температуре и 
предположения, что эффективность инициирования составляет 0,8. Используя значения 
скоростей (со)полимеризации и инициирования, по уравнению: 

W=kp[M] 2/1
t

2/1
ин.

k
W  , 

были определены соотношения констант скоростей роста и обрыва цепи (kt/kр2) и их 
зависимости от температуры для систем, содержащих 10 и 20 % моль МАК. С ростом 
концентрации МАК на каждые 10%.соотношение этих констант возрастает примерно в 
1,2 - 1,3 раза. Наблюдаемое увеличение соотношения констант скоростей роста и 
обрыва цепи обусловлено, прежде всего, возрастанием константы скорости роста. 
Определена эффективная энергия активации для соотношения констант скоростей 
роста и обрыва цепи при сополимеризации ММА и МАК и показано, что в пределах 
ошибки эксперимента она мало отличается от аналогичной величины для 
полимеризации чистого ММА. 

Кинетические параметры реакций сополимеризации ММА с МАК 
Смесь пероксид Wпол, моль/л·с kp/kt

1/2 Еа, 
кДж/моль 323К 333К 343К 323К 333К 343К 

ММА БП  1,14.10-

4 
3,25.10-

4  0,049 0,076 33,9±0,2 

90% ММА+ 
10% МАК  4,11.10-

5 
1,51.10-

4 
3,77.10-

4 0,035 0,066 0,088 42,5±0,3 

80% ММА+ 20% 
МАК  6,29.10-

5 
2,13.10-

4 
4,98.10-

4 0,053 0,091 0,115 35,7±0,2 

ММА ЛП  1,79.10-

4 
4,93.10-

4  0,053 0,075 33,7±0,2 

90% ММА+ 
10% МАК  8,26.10-

5 
2,52.10-

4 
8,07.10-

4 0,049 0,074 0,122 41,8±0,3 

80% ММА+ 20% 
МАК  9,03.10-

5 
2,68.10-

4 
6,36.10-

4 0,053 0,078 0,096 31,4±0,2 
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В настоящее время большой интерес представляет собой создание полимерных 
материалов с улучшенных комплексом прочностных характеристик, стойкостью к 
действию воды и др.  Эта задача решается с помощью введения в состав композиций 
помимо глицерина, в качестве разветвителя цепи (РЦ), так же фтороганических 
удлинителей цепи (ФУЦ) в частности фторорганических бисфенолов и 
полиглицидиловых эфиров α,α-дигидроперфторалканов с различной степенью 
теломеризации фтороганического фрагмента.  

В настоящем исследование рассматривалось влияние малых добавок  (0,1 масс.ч. -
0,7 масс.ч. ФУЦ, 1 масс.ч. РЦ на 100 масс.ч. олигомера). Которое показало: 

1. С увеличением содержания ФУЦ в системе происходит  увеличение условной 
прочности при разрыве проходящая через максимум соответствующий 
содержанию ФУЦ  0,5 масс. ч.  

2. С увеличением длины перфторалкильного радикала фторорганического 
фрагмента  рассматриваемых соединений прочность получаемого материала 
снижается, по-видимому это является следствием влияния сильных 
межмолекулярных взаимодействий между атомами фтора и углерода. Но, не 
смотря на это, при содержании 0,5 масс.ч. так же наблюдается максимум 
условной прочности при разрыве  соответствующее степени теломеризации 
равной 2. Данный показатель увеличивается на 22 % Аналогичные 
зависимости наблюдаются при определении прочности при раздире.   

Данные ФУЦ позволяет получить полимерный материал с  гидрофобной 
поверхностью и  улучшенными адгезионными свойствами по отношению к 
низкоэнергетическим подложкам. Данное влияние достигается за счет модификации 
границы раздела фаз  полимер – наполнитель (полимер – подложка). 
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Гібридні об’єкти, представлені поліанілін-срібні мікрочастинками, в яких розмір 
частинок і міжчастинкова відстань  контрольовані, є перспективними для застосування 
в електрокаталізі, каталізі, дизайні електродів паливних елементів, сенсориці, 
відновленні благородних металів. У синтезі гібридних структур використовують підхід 
“прищеплення від”, який базується на зв’язуванні полімеру і металічних частинок. 
Попередні дослідження модифікованих 4-меркаптоаніліном частинок срібла вказують 
на можливість прищеплення до їхньої поверхні молекул аніліну, забезпечуючи ріст 
полімерного ланцюга. Незважаючи на інтенсивні дослідження по модифікації поверхні 
металічного срібла тіо-похідними аніліну, існує недостатньо даних, які б давали повну 
картину  модифікації поверхні срібла ізомерами меркаптоаніліну. Метою даного 
дослідження  був хімічний синтез  композитів на основі мікрочастинок срібла, 
модифікованих 2-, 3-, 4- меркаптоанілінами, і поліаніліну з використанням підходу 
“прищеплення від”.  

Синтез композиту срібло-полімеркаптоанілін здійснювали реакцією хімічної 
полімеризації. Для цього до суспензії частинок срібла, модифікованих 
меркаптоаніліном в етиловому спирті додавали розчин персульфату амонію. 
Морфологія і розмір об’єктів досліджувались з допомогою методу растрової 
електронної мікрскопії (РЕМ). Встановлено, що при модифікації поверхні 3-
меркаптоаніліном (рис. 1) одержуються композити із найбільш вузьким розподілом за 
розмірами. Для  композиту характерне утворення об’єктів із найменшим розміром 0,1 
мкм і найбільший відсоток 71% об’єктів, розмір яких менший за 1 мкм.   
 

    
     Рис.1. Результати РЕМ і гістограма об’єктів композиту  Ag-полі-3-меркаптоанілін 

 
Структура і морфологія  продуктів визначається природою біфункціонального 

модифікатора. Для 4-меркаптоаніліну характерна рекомбінація проміжних радикальних 
продуктів окиснення із ростучими поліаніліновими радикалами і прищеплений 
полімерний ланцюг орієнтований паралельно до поверхні кластера срібла. На відміну 
від 4-меркаптоаніліну, для 2- і 3-меркаптоаніліну властива бічна взаємодія як між 
сусідніми монорадикальними утвореннями, так і взаємодія з ростучими 
поліаніліновими радикалами. 
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Останнім часом все частіше увагу дослідників привертають  так звані «розумні 

матеріали», під якими розуміють речовини, здатні реагувати на незначні зміни 
зовнішнього середовища заздалегідь запрограмованим чином. Серед водорозчинних  
полімерів, які використовуються для одержання рН-чутливих мікрокапсул для адресної 
доставки лікарських засобів, широкого поширення набув натрію альгінат через його 
біосумісність, здатність до біодеградації та мукоадгезивні властивості. Розмір 
альгінатних мікрокапсул суттєво впливає на спосіб їх введення в організм. Так, 
мікрокапсули розміром менше за 20 мкм можна вводити безпосередньо у кров’яне 
русло людини. Мікрокапсули, розміри яких більше, вводять перорально. 

Метою роботи було отримання альгінатних мікрокапсул з заданими розмірами, 
які в подальшому будуть використані як рН-чутлива матриця для контрольованого 
вивільнення лікарських засобів. Характеристики мікрокапсул контролювали, змінюючи 
такі параметри процесу мікрокапсулювання як природа емульгатора, співвідношення 
полімер:емульгатор, швидкість перемішування та концентрація полімеру. 

Зменшення швидкості перемішування у 3 рази призводить до збільшення 
середнього розміру мікрокапсул приблизно у два рази. А при швидкості менше за 800 
об/хв мікрокапсули набувають видовженої форми. Збільшення швидкості 
перемішування більше за 1200 об/хв викликає високу турбулентність, спінювання та 
адгезію до стінок контейнеру, що також призводить до отримання мікрокапсул 
неправильної форми. Так, неагреговані мікрокапсули сферичної форми з найвужчою 
шириною розподілу за розмірами були одержані при швидкості перемішування 1200 
об/хв. Збільшення концентрації розчину альгінату натрію обумовлює зростання 
середніх розмірів мікрокапсул. При збільшенні кількості ПАР спостерігається 
зменшення розмірів мікрокапсул, що можна пояснити зростанням стійкості 
диспергованих крапель розчину полімеру до злипання, що обумовлено сорбцією 
молекул Tween-80 на поверхні полімеру і утворенням захисного шару. 

Для систематичного дослідження спільного впливу параметрів мікроемульсійного 
процесу (концентрації альгінату, С; вмісту ПАР, m та швидкості перемішування, w ) на 
середній діаметр (dc) та індекс однорідності (IU) альгінатних мікрокапсул був 
використаний регресійний аналіз. Рівняння регресії мають такий вигляд: 

 
dc=14,875С-18,600m-0,012w+36,789 
та 
UI=0,323m-1,198С+3,484. 
 
 Варіюючи параметри мікроемульсійного процесу, одержали альгінатні 

мікрокапсули розмірами в діапазоні 2,2  - 44.1 мкм з індексом однорідності 1,2-2,0. 
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Проведено синтез фурановмісних полігідроксиуретанів «неізоціанатним 

способом», який повністю відповідає сучасному напрямку «зеленої» хімії. Він не 
потребує високотоксичних діізоціанатів, а використовує циклокарбонати, що 
виготовляються з поновленої сировини: діоксиду вуглецю та фурфурилгліцидилового 
етеру – продукту переробки біомаси. Фурановмісні полігідроксиуретани синтезують  у 
дві стадії: І – реакція уретаноутворення між фурановмісним циклокарбонатом і 
діаміном (гексаметилендіаміном): 
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ІІ – реакція Дільса-Альдера (Д-А) між кінцевими фурановими групами та аліфатичним 
(1) і ароматичним (2) біс-малеїмідами з утворенням лінійного полігідроксиуретану:  
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 Методом диференціально-скануючої калориметрії в неізотермічному режимі 
досліджена кінетика реакцій. Енергія активації (Еа) розрахована ізоконверсійним 

методом – графічною обробкою рівняння: 
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, де β j – 

швидкість нагріву; A- передекспоненційний множник; R – газова стала; Ti– 
температура; К; g(αi) - інтегральна форма кінетичного рівняння;   індекс i  відповідає 
фіксованим значенням конверсії iα  для кожної швидкості нагрівання jβ .  

Для реакції уретаноутворення Еа = 80±2 кДж/моль; 
Для реакції Д-А Еа = 53±3  кДж/моль (1) і Еа = 62±3 кДж/моль (2).  
Покриття на їх основі характеризуються високою твердістю (0,78-0,82 ум. од.) та 

крихкістю. 
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 Среди методов, которые успешно применяются для решения проблемы, 

связанной с ликвидацией последствий загрязнения, сорбционная очистка воды является 
одним из эффективных способов. К преимуществам сорбционного метода можно 
отнести возможность удаления загрязнений любой природы практически до любой 
остаточной концентрации, а также управляемость процессом . 

Сорбент на основе бутадиен-стирольного каучука марки ДССК был синтезирован 
в лабораторных условиях  в результате химической модификации – окислительного 
хлорфосфорилирования под действием PCl3 в присутствии кислорода. В качестве 
растворителя использовался четыреххлористый углерод (СCl4). Процесс носит 
экзотермический характер, температура поднимается до 55˚С. Модификация каучуков 
указанным способом приводит к образованию oбъемно-пористого продукта коричневого 
цвета. Полученный модификат гидрофобен и обладает хорошей плавучестью после 
сорбции нефти. В результате ИК-спектроскопии установлено, что полученный продукт 
содержит фосфорсодержащие группы. 

Были проведены исследования по изучению сорбции тонких нефтяных пленок с 
поверхности морской воды. Для создания нефтяной пленки в лабораторных условиях в 
чашку Петри наливали ~ 40 мл морской воды, на поверхность которой прикапывали 
несколько капель нефти. По мере образования нефтяного пятна определяли его диаметр 
и толщину образовавшейся пленки. В лабораторных испытаниях использована средне 
вязкая нефть месторождения Раманы.  
Изучена зависимость сорбции нефти от времени, толщины нефтяной пленки, 
количества сорбента, возраста нефтяной пленки и количества циклов использования 
сорбента. В результате было обнаружено, что с увеличением  времени сорбции с 45 
минут до 2 суток сорбционная способность сорбента увеличивается с 0,161 г/г до 0,455 
г/г, причем  максимальная сорбция нефти  осуществляется в первые ее часы (~ 4 часа), 
после чего сорбент на основе ДССК в течение двух суток способен удерживать 
сорбированную нефть. С увеличением толщины нефтяной пленки с 0,015 см до 0,15 см 
сорбционная способность растет с 0,35 г/г до 5,051 г/г, с увеличением количества 
сорбента с 0,025 г до 0,075 г количество сорбированной нефти увеличивается с 0,00695 
г до 0,0205 г. Исследование зависимости сорбционной способности полученного 
сорбента от возраста нефтяной пленки позволяет сделать вывод, что чем «старше» по 
возрасту нефтяная пленка, тем хуже она удаляется с поверхности воды. Также было 
обнаружено, что сорбент при многократном использовании не теряет свои 
сорбционные свойства и может быть повторно использован после регенерации. 
Регенерация сорбента осуществлялась промывкой углеводородным растворителем с 
последующей воздушной сушкой.  

Таким образом, проведенные исследования говорят о потенциальной возможности 
применения  синтезированного нами полимерного продукта в качестве сорбента для 
удаления тонких нефтяных пленок.  
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Ангидридное отверждение эпоксидных полимеров и композитов без катализатора 

требует особых условий проведения процесса, в частности ограничения газообмена 
отверждающейся системы с окружающей средой, т.к. ангидрид частично испаряется до 
точки гелеобразования. Применение катализаторов, традиционно используемых при 
ангидридном отверждении, может препятствовать образованию эпоксидно-
силоксановых композитов с высокой степенью однородности, поскольку, в 
зависимости от своих кислотно-основных свойств, они способны в той или иной 
степени взаимодействовать с формирующимися in situ силоксановыми частицами. 
Ацетилацетонаты металлов могут успешно применяться при получении эпоксидно-
силоксановых композитов золь-гель методом, т.к. эффективно ускоряют процесс 
отверждения и не влияют на агрегативную устойчивость систем. При этом возможно 
варьирование свойств композитов в зависимости от природы используемого 
ацетилацетоната и эпоксидной смолы. 

Эпоксидно-силоксановые композиты получали на основе двух эпоксидных смол. 
Одни на основе триэпоксида 1,1-диметилол-3-циклогексена (УП-650Т), другие на 
основе диглицидилового эфира дициклогексилолпропана (EPONEX 1510). 
Отвердитель – изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид, катализаторы реакции 
отверждения – ацетилацетонаты Fe(III), Co(III), Ni(II), Cr(III). Наполнитель 
формировали in situ золь-гель методом. 

Полученные системы исследовались методами дифференциальной сканирующей 
калориметрии и динамического механического анализа. Показано, что концентрация 
межузловых цепей в композитах на основе EPONEX 1510 заметно меньше, чем в 
аналогичных полимерах, т.е., силоксановый наполнитель способствует образованию 
более редкосшитой эпоксидно-ангидридной сетки. В наибольшей степени это 
проявляется для композитов с ацетилацетонатом железа. Для систем на основе УП-
650Т наличие наполнителя почти не отражается на концентрации межузловых цепей и 
молекулярной массе межузлового сегмента. 

Среди образцов на основе EPONEX 1510 температура стеклования принимает 
наименьшее значение для композита, отвержденного без катализатора. Температура 
стеклования композитов примерно на 20оС ниже, чем соответствующих полимеров. 
Кроме того, при введении наполнителя увеличивается ширина α-релаксационного 
перехода, что свидетельствует о большей неоднородности сетки. Температура 
стеклования полимеров и композитов на основе УП-650Т закономерно выше, чем для 
систем на основе EPONEX 1510, увеличивается и ширина перехода. Т.е. использование 
триэпоксида обеспечивает образование более жесткой, но и более неравномерной 
полимерной матрицы. Такие результаты подтверждают предположение о 
пластификации полимерной матрицы в присутствии высокодисперсного силоксанового 
наполнителя. 

Таким образом, наиболее густосшитыми являются композиты на основе УП-650Т, 
отвержденные в присутствии ацетилацетоната хрома, а наиболее пластичными – 
композиты на основе EPONEX 1510, полученные с использованием ацетилацетоната 
железа. 
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Значний поштовх дослідженням провідних полімерів дали спроби науковців 
поєднати їхні унікальні властивості з властивостями неорганічних матеріалів, зокрема 
частинок металів.  Було розроблено декілька підходів для отримання таких композитів: 
окислювальна полімеризація з одночасним відновленням іонів металу; хімічний чи 
електрохімічний синтез полімерної матриці в присутності попередньо приготованих 
частинок металу; хімічне чи електроосадження частинок металу на попередньо 
сформований полімерний шар. 

Для синтезу композиту поліаніліну із сріблом був вибраний метод емульсійної 
полімеризації, роль міцелоутворювача виконувала камфор-сульфонова кислота, також 
вона створювала кисле середовище і виступала допантом поліаніліну. Як окисник 
використовували систему (амоній пероксиди сульфат – аргентум нітрат). 

Запропонована окисно-відновна система є ефективним ініціатором реакції тому, 
що при взаємодії іонів срібла з пероксидисульфатом відбувається швидке накопичення 
сульфат-радикалів, які каталізують першу лімітуючу стадію реакції поліконденсації 
аніліну шляхом протонізації його молекули. Сіль срібла відновлюється до металічного 
стану при взаємодії з емеральдином доокиснюючи його до перніграніліну. В ході цієї 
реакції частинки срібла можуть з’явитися тільки після того, як витратиться весь амоній 
перксидисульфат, тобто після утворення полімерних ланцюгів.  

Із зростанням масової частки срібла в композиті масовий вихід продукту 
зменшується від 77,8 % при 10 мас. % срібла в композиті до 41,2 % при 40 мас. % 
металу, що можна пояснити неповним відновленням солі срібла поліаніліном. 

Характер поверхні композиту було досліджено методом атомно-силової 
мікроскопії контактним методом. 

 
 
 На зображеннях чітко видно частинки прямокутної форми розміром близько 100 
мкм поверхня яких  не повністю покрита другим шаром. Можна припустити, що це 
частинки срібла покриті поліаніліном. 

Питома електрична провідність одержаних композитів зменшується від 68 См/см 
для композиту із 10 мас. % металу до 36 См/см із 40 мас.%, тобто із зростанням вмісту 
срібла. При вмістах срібла нижче порогу перколяції основний вклад в 
електропровідність вносить власна електропровідність полімерної матриці, яка 
зменшується внаслідок того, що частина провідного емеральдину окиснюється 
нітратом срібла до непровідного перніграніліну.  
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Нанокомпозити на основі (спів)полімерних гідрогелів поєднують властивості як 

полімерної матриці (підвищену біосумісність, високий водовміст), так і наповнювача 
(міцність, магніточутливість, бактерицидні властивості тощо) і завдяки цьому 
представляють значний інтерес для медицини. На їх основі можуть бути розроблені 
різноманітні системи біомедичного призначення, наприклад, системи адресної доставки 
і керованого вивільнення лікарських препаратів. Введення феромагнітних наночасток 
(наприклад, магнетиту) до складу (спів)полімерної матриці дозволяє здійснювати 
керований транспорт даних систем до органу-мішені за допомогою постійного 
магнітного поля. У змінному магнітному полі ферогелі (гідрогелі з інкорпорованими 
магнітними наночастками) здатні нагріватися до певної температури. Це в свою чергу 
може бути використано як для гіпертермії ракових пухлин, так і для вивільнення 
лікарських препаратів з термочутливої полімерної матриці. Крім того, ведеться 
розробка систем, в яких одночасно гіпертермія поєднується з хіміотерапією. Особливо 
перспективним серед мономерів є N-ізопропілакриламід (НІПАА), температура 
фазового переходу якого близька до температури людського тіла, а також співполімери 
на його основі, оскільки зміна гідрофільно-гідрофобного балансу співполімеру 
дозволяє варіювати температуру фазового переходу в широких межах. Так, при 
співполімеризації НІПАА з гідрофобними мономерами (акрилонітрил) температура 
фазового переходу знижується, а при його співполімеризації з гідрофільними 
мономерами (акриламідом, акриловою кислотою), навпаки – підвищується. 

Дана робота присвячена розробці методів синтезу (спів)полімерних ферогелів на 
основі акрилових мономерів (акриламіду, акрилової кислоти, N-ізопропілакриламіду) з 
інкорпорованим магнетитом, дослідженню впливу складу матриці і умов проведення 
реакції на розмір і розподіл наночасток магнетиту, а також вивченню фізико-хімічних 
властивостей ферогелів. 

Просторово-зшиті (спів)полімерні матриці були отримані методом радикальної 
полімеризації акрилових мономерів у водному розчині. В якості зшиваючого агенту 
використовувався біфункціональний мономер N,N′-метиленбісакриламід. 

Ферогелі були отримані шляхом синтезу магнетиту в поровому просторі 
(спів)полімерних матриць за реакцією осадження, яка проходила в дві стадії: 

Fe2+ + 2Fe3+ + 8OH- = Fe3O4↓ + 4H2O. 
На першій стадії (спів)полімерні матриці насичувалися розчином солей двох- і 

трьохвалентного феруму у співвідношенні 1:2. Після цього для формування наночасток 
магнетиту полімерні матриці оброблялися розчином лугу. 

Даний метод синтезу і введення магнетиту до складу гідрогелевої матриці дає 
можливість отримати ферогелі із гомогенним розподілом наночасток, а також високим 
ступенем дисперсності без використання стабілізаторів. Вміст наповнювача може 
змінюватися в широких межах до 50 % мас включно. 

Фізико-хімічні властивості отриманих ферогелів були охарактеризовані з 
використанням скануючої електронної мікроскопії, просвітлюючої електронної 
мікроскопії, рентгенівської дифракції, диференціальної скануючої калориметрії, 
термогравіметричного аналізу тощо. 
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На сьогоднішній день клас йон-провідних полімерних електролітів (ПЕ) вже 

добре вивчений. Відомо, що вони мають як свої переваги так і недоліки. Основним 
недоліком є недостатня провідність даних матеріалів. Концентрація носіїв зарядів та 
йонна рухливість – два важливих параметра, які впливають на питому провідність 
електроліту. Відомо, що при високому вмісті солі провідність електроліту знижується 
через утворення йонних асоціатів. Проте дослідження структури цих асоціатів майже 
не проводилось. Тому метою даної роботи було моделювання структури йонних 
асоціатів, які утворюються у ПЕ при високому вмісті солі.  

При дослідженні ПЕ на 
основі ПЕГ та LiClO4 було 
встановлено, що концентра-
ційні залежності провідності 
при постійному струмі мають 
екстремальний характер. Так, 
спочатку спостерігається різке 
зростання σdс при збільшенні 
концентрації солі, що по-
в’язано зі зростанням кількості 
„вільних” носіїв заряду. При 
цьому максимальна провід-
ність для полімерних електро-
літів як на основі ПЕГ-1000 
спостерігається за співвідно-
шення Li/О = 1/8. Подібне 
комплексоутворення у системі 
полімер-сіль приводить до 
різкого зменшення „вільних” 

носіїв заряду, а також зменшення їх рухливості внаслідок іммобілізації макромолекулярних 
ланцюгів, які беруть участь у комплексоутворенні.  

Отже, при високому вмісті солі має місце висока ступінь йонної асоціації та 
утворення йонних агрегатів високих порядків (рис. 1). Саме завдяки цим агрегатам, які 
утворюються у ПЕ, на кривій МКРР спостерігається дифракційний максимум (рис. 1). Для 
опису кривої МКРР для ПЕ використовували модель „ядро-оболонка”, теоретичні основи 
якої розробили Д. Ярусо та С. Купер. Ми припустили, що в електроліті на основі ПЕГ-1000 
з високим вмістом солі можуть існувати утворення, які складаються з йонного ядра (йонні 
агрегати високих порядків) та поліетерної оболонки (завдяки комплексоутворенню між 
катіонами та етерними киснями) (рис. 1). Результати підгонки моделі до експериментальних 
даних наведено на рис. 1, де суцільною лінією зображено модель. За допомогою 
моделювання були визначені розміри агрегатів. Так, радіус йонного ядра становить 1,9 нм, а 
радіус ядра з оболонкою – 3,3 нм. Отже, провідність ПЕ при високому вмісті солі 
здебільшого спадає завдяки утворенню йонних агрегатів.  
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Рис. 1. Крива МКРР для  ПЕГ-LiClO4 із співвідношенням 
Li/О = 1/4. 



хімія ВМС та матеріали   - 161 -  

НОВІТНІ  ВУГЛЕЦЕВМІСНІ ПОЛІМЕРНІ НАНОКОМПОЗИТИ: 
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ 

Лисенков Е.А.1,2, Клепко В.В.2 
1Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського 

2Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України  
ealisenkov@mail.ru 

 
Використання полімерних композитів є важливим для тих областей застосування, 

де потрібні високі питомі значення електричних та механічних характеристик 
матеріалів. Однією з основних тенденцій, яка сформувалася в останні роки в області 
створення нових типів полімерних композиційних матеріалів є розробка так званих 
полімерних нанокомпозитів, в яких рівень дисперсності наповнювача або армуючого 
елемента лежить в нанометровому діапазоні розмірів, що у ряді випадків дозволяє 
створювати матеріали з унікальним комплексом споживчих і експлуатаційних 
властивостей. Відомо, що властивості полімерного композиційного матеріалу 
визначаються не тільки властивостями матриці і наповнювача, але і характером їх 
взаємодії. Оскільки взаємодія між полімерною матрицею та нанонаповнювачами 
слабша за ван-дер-ваальсові сили, що діють між ними, наповнювачі схильні до 
утворення агломератів у композитах. В такому разі, наночастинки не можуть 
збільшувати міцність та електричні властивості композиту. Це свідчить про те, що 
рівномірне розподілення нанонаповнювача в полімерній матриці є ключовим фактором 
для покращення властивостей полімеру. При цьому, внаслідок високої схильності 
нанодисперсних елементів до неконтрольованої агрегації, конструювання полімерних 
нанокомпозитів з прогнозованими і відтворюваними властивостями пов’язано з 
великими труднощами. Очевидно, що для вирішення цих проблем і виявлення 
загальних принципів управління дисперсністю нанонаповнювачів в полімерних 
матрицях необхідне докладне систематичне вивчення структури і властивостей таких 
композитів на прикладах „модельних” об’єктів з добре охарактеризованими 
компонентами, які забезпечують оптимізацію властивостей системи „полімер-
нанонаповнювач” як цілого. 

В результаті проведеної роботи було встановлено, що електричні властивості 
нановмісних полімерних систем сильно залежать від типу частинок, їх морфології, 
рівномірності розподілу, прикладеного тиску, умов приготування, присутності третіх 
компонентів та типу полімерної матриці.  

В останні роки широко досліджуються провідні полімерні композити, що 
містять вуглецеві нанонаповнювачі завдяки своїм унікальним функціональними 
властивостями у порівнянні з іншими провідними полімерними композитами. Як 
наповнювачі для створення таких нанокомпозитних систем використовують 
одновимірні (1D) провідні нанонаповнювачів з великим аспектним відношенням 
(карбонанотрубки та вуглецеві нановолокна), двовимірні (2D) провідні 
нанонаповнювачі (вуглецеві нанодиски, нанопластинки, графен) та тривимірні (3D) 
нанонаповнювачі (фулерени, наноалмази, сажа).  

Таким чином, дослідження по створенню нанокомпозитних полимерних систем, 
наповнених вуглецевими нанонаповнювачами можуть привести до значого покращення 
їх властивостей та функціональних характеристик, тому дана область представляється 
дуже перспективною і потребує подальшої розробки. 
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Рис.3. Дані ІЧ-спектроскопії 
1-фероценкарбонова кислота 
2-фолієва кислота 
3-фолат-фероценкарбоновий комплекс, виділений з 
суміші спирту та діетилетеру 
4- фолат-фероценкарбоновий комплекс, виділений з 
діетилетеру 
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На сучасному етапі розвитку хімії високомолекулярних сполук важливим 

завданням є синтез і дослідження нових фолат-кон’югованих фероценів, які можуть 
бути використані при розробці нових біологічноактивних полімерних імплантаційних 
матеріалів. 

З цією метою нами була проведена функціоналізація фероцену, яка проходить у 2 
стадії. Перша стадія – отримання  2-хлорбензол фероцену, друга стадія – отримання 
ферроценкарбонової кислоти за схемою (рис.1): 
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Рис. 1. Отримання фероценкарбонової кислоти 
 
Синтез фолат-кон’югованих фероценів проходив за такою схемою (рис.2): 
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Рис. 2. Отримання фолат-фероценкарбонового комплексу 
 
Реакція проходить в середовищі ДМСО між еквімолярними кількостями фолієвої 

та фероценкарбонової кислот за кімнатної температури в атмосфері аргону. Для 
блокування карбоксильних груп фолієвої кислоти був використаний триетиламін, 
дициклогексилкарбодиімід виступав як ініціатор. Продукт реакції виділяли шляхом 
висадження у діетилетер або суміш діетилетеру та етанолу (1:1). Продукт реакції, 
виділений з діетилетеру - масло коричневого кольору (Тпл. 70-80°С). Продукт реакції, 
виділений із суміші діетилетеру і етанолу (1:1) був одержаний у вигляді темно-
коричневих кристалів Трозкл. 155-160°С. 

Перебіг реакції контролювали за 
допомогою ІЧ-спектроскопії на 
спектрофотометрі фірми “Bruker” з Фур’є 
перетворенням “Tensor-37” (рис.3.). На ІЧ-
спектрі ФКК (крива 1) спостерігаються смуги 
поглинання при 2631, 2549 см-1, які 
характеризують коливання іонізованої групи 
кислотного залишку. Спостерігається зміна 
профілю смуг в області 1500-1700 см-1: 
перерозподіл інтенсивності смуги υ С=О при 
1699 см-1, δ NH при 1529 см-1, υ С=О при 1651 
см-1, що свідчить про появу додаткової 
кількості амідних груп у продукті реакції. 
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В останні роки приділяється значна увага новому класу сучасних гібридних 

матеріалів – електропровідний полімер / неорганічний оксид. Такі композити мають 
широкий спектр галузей застосування, зокрема у мікроелектроніці, каталізі, сенсорах, 
оптоелектроніці тощо. В загальному синтез гібридних полімер / неорганічних 
матеріалів, є метою отримання нових композитів з покращеними фізико-хімічними 
властивостями. При введенні неорганічних наповнювачів в полімерну структуру 
докорінно змінюються електричні, оптичні і діелектричні властивості полімеру. 

Метою роботи було вивчення фізико-хімічних властивостей композиту поліанілін 
/ наноструктурований ZnO. Формування таких композитів здійснюється шляхом 
механічного перемішування складових компонентів. Основною проблемою у створенні 
цього композиту є сумісність компонентів. Покращення сумісності неорганічного 
компоненту з органічним можна реалізувати шляхом модифікації поверхні частинок 
неорганічного наповнювача. Для покращеної сумісності компонентів проведена 
модифікація поверхні оксиду цинку фенілдіазоній тетрафторборатом. За допомогою 
методу растрової електронної мікроскопії (РEM) (рис.1) вивчалась морфологія 
композитів. Як свідчать результати, структура композитів поліаніліну (ПАн) з ZnO і 
ПАн з ZnO модифікованим фенілдіазоній тетрафторборатом відрізняються. У першому 
випадку (рис.1 (а)) композит має гранульовану структуру з явно вираженими 
дрібнодисперсними частинками, об’єднаними в кластери. Структура композиту (рис.1 
(б)) характеризується значно більшими частинками у вигляді агрегатів, що свідчить про 
покращення взаємодії ZnO з ПАн. 

    
(а)                                                           (б) 

Рис. 1. РЕМ зображення композитів (а) ZnO/ПАн з вмістом ZnO 10% в 
C2H5OH/NMP та ZnO модифіков. фенілдіазоній тетрафторборатом / ПАн з вмістом ZnO 
10% в C2H5OH/NMP (б) 

 
Ефект модифікації був підтверджений диференціальною термогравіметрією 

зразків композитів. Детреватограми досліджуваних зразків є подібними, але 
відрізняються втратою маси (Δm), характером ДТГ а також ДТА кривих. 
Термодеструкція відбувається ступінчасто. Крива ТГ, що відповідає за втрату маси 
зразка характеризується наявністю трьох ділянок. Перша – зумовлена втратою фізично 
зв’язаної води (80-100ºС), другої – втратою допанта (кислоти), фенільних радикалів, 
прищеплених до поверхні ZnO, в результаті її модифікації фенілдіазоній 
тетрафторборатом, а також n-метилпірролідону (NMP) (180-300ºС) і третьою - втратою 
маси зумовленої в основному термічною деструкцією полімеру (300-650ºС). 

Отже, ZnO в поліаніліновій матриці впливає на морфологію, структуру і термічну 
стійкість композиту, підвищуючи температуру початку деструкції полімеру. 
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Эффективным способом получения высокопористых полимерных пен с 

полностью взаимосвязанной пористой структурой считается эмульсионный 
темплетный синтез (ЭТС), основанный на отверждении внешней непрерывной фазы 
высококонцентрированной эмульсии с последующим удалением внутренней водной. 
Дискретные капли внутренней фазы, разделенные тонкими мономерными пленками, 
играют роль шаблона для формирования полимерного каркаса. Высокая концентрация 
внутренней фазы (≥ 74 об.%) способствует образованию дырок между соседними 
водными каплями в точке геля при полимеризации. ЭТС приводит к образованию 
полимерных пен из высококонцентрированных обратных эмульсий (полиВКОЭ). 
ПолиВКОЭ характеризуются низкой плотностью пены, высоким уровнем пористости, 
взаимосвязанностью пористой структуры, высокоразвитой поверхностью. Эти свойства 
прогнозируют перспективное использование данного типа пен в качестве материалов с 
высокой капиллярной активностью, большой активной поверхностью, а именно, в 
качестве ионно-обменных смол, носителей катализаторов, сорбентов, твердофазном 
органическом синтезе. Однако, на данный момент значительного внедрения в 
промышленность данные материалы не получили из-за слабых механических свойств. 
Одним из эффективных способов укрепления полимерной матрицы является 
формирование взаимопроникающих полимерных сеток.  

В данной работе для синтеза полиВКОЭ получали эмульсии добавлением водного 
раствора электролита СаСl2·2H2O (0.53 г/л) по каплям и при перемешивании в масло 
фазу, состоящую из стирола (Ст), триэтиленгликоль диметакрилата (ТЭГДМА) и 
дицианового эфира бисфенола Е (ДЦБЕ). Для стабилизации эмульсий использовали два 
смесевых ПАВ: Hypermer 2296 + HypermerB246sf (ПАВ-1) и 
Hypermer 2296 + HypermerB246E (ПАВ-2). Готовую эмульсию помещали в 
цилиндрическую форму и ставили в термошкаф на 24 ч при температуре 75°С для 
синтеза сетчатого полистирола (ПС) путем трехмерной сополимеризации Ст и 
ТЭГДМА. Пену вынимали из формы и оставшуюся влагу высушивали при 100°С до 
постоянного веса. После этого проводили синтез полициануратной (ПЦ) сетки путем 
реакции полициклотримеризации ДЦБЕ внутри сетчатого полистирола. Таким образом, 
были сформированы (ПС+ТЭГДМА) / ПЦ ВПС с применением in situ 
последовательного подхода. Использование смесевого ПАВ-2 позволило получить 
стойкую эмульсию с более высоким содержанием ДЦБЕ (до 25 мас.%), чем при 
использовании ПАВ-1 (только до 16 мас.%). Методами ртутной интрузионной 
порозиметрии и сканирующей электронной микроскопии показано, что все 
синтезированные образцы имели сообщенную пористую структуру, однако образцы 
полиВКОЭ с использованием ПАВ-2 имеют поры с меньшим диаметром и 
характеризуются их более узким распределением по размерам в сравнении с 
полиВКОЭ, полученными с использованием ПАВ-1. Методом ДСК исследованы 
термические свойства полученных серий образцов полиВКОЭ. Обнаружено, что с 
ростом содержания ПЦС до 20 мас.% наблюдается повышение Тст до 138°С по 
сравнению с образцом полиВКОЭ ПС+ТЭГДМА (Тст = 114°С), не содержащим ПЦ.  
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Характер взаимодействий между молекулами органических соединений в 

жидкой фазе, в том числе мономеров и растворителей, которые имеют склонность к 
ассоциации, является предметом многих исследований, так как строение ассоциатов во 
многом определяет кинетику полимеризации. Целью данной работы было изучение 
влияния природы растворителя на кинетику сополимеризации метилметакрилата 
(ММА) и метакриловой кислоты (МАК). 

Инициированная сополимеризация ММА с МАК проводилась при температурах 
323 - 343 К в присутствии 0,05 % мольных лаурилпероксида для двух составов 
исходной мономерной смеси, содержащих 10 и 30% моль МАК. В качестве 
растворителей использовали толуол, ацетон и метанол, обладающих различной 
полярностью. Кинетику полимеризации изучали дилатометрическим методом. 
Диэлектрическую проницаемость среды рассчитывали по формуле: 

i
i

iy εε lglg ∑=Σ ,  

где уi – объемные концентрации мономеров и растворителей. 
Показано, что скорость сополимеризации возрастает с увеличением доли МАК в 

полимеризационной системе, введение 30% масс. растворителя оказывает 
незначительное влияние на скорость процесса, а увеличение до 50% масс. приводит к 
его замедлению. Установлено, что в присутствии ацетона наблюдается уменьшение 
энергии активации для обоих составов, по сравнению с сополимеризацией в отсутствие 
растворителя. Наличие метанола в реакционной среде, особенно 50% масс, наоборот, 
увеличивает энергию активации реакции, тогда как в присутствии толуола для 
системы, содержащей 10% моль МАК, наблюдается существенное снижение энергии 
активации. При более высоком содержании МАК кинетические параметры не были 
определены, так как полученный сополимер выделяется в отдельную фазу. Расслоение 
системы способствует резкому возрастанию скорости процесса, которую не удалось 
зафиксировать. Обобщая полученные результаты отметим, что увеличение полярности 
растворителя способствует возрастанию енергии активации, а увеличение доли МАК в 
системе способствует ее снижению независимо от количества и природы растворителя. 

Кинетические параметры реакций сополимеризации ММА с МАК в присутствии 
растворителей 

Состав 
мономерной 
смеси 

Растворитель Wпол при 333 К, 
моль/л·с Еа, кДж/моль ε,  

90% ММА+ 
10% МАК 

- 2,52.10-4 41,8 ± 0,3 6,65 
Ацетон (30% масс.) 2,37.10-4 29,6 ± 0,2 9,71 
Толуол (30% масс.) 2,01.10-4 18,2 ± 0,1 4,74 
Метанол (30% масс.) 2,34.10-4 46,7 ± 0,3 11,99 

70% ММА+ 
30% МАК 

Ацетон (30% масс.) 2,94.10-4 25,4 ± 0,2 11,27 
Метанол (30% масс.) 3,36.10-4 42,6 ± 0,3 13,75 
Метанол (50% масс.) 7,93.10-5 127,8 ± 0,7 19,03 
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Актуальним завданням хімії високомолекулярних сполук є створення нових 
полімерних матеріалів – перспективних носіїв лікарських препаратів та біологічно 
активних речовин. Тому мета нашої роботи – синтез фумаратвмісних поліуретанів, які 
в подальшому будуть складовою епоксиполіуретанових композицій медичного 
призначення. 

Синтезовано ряд нових фумаратвмісних поліуретанів на основі ООПФ та 2,4;2,6-
толуїлендіізоціанату (ТДІ) в N,N'-диметилацетаміді (50 %-й розчин) з різним 
співвідношенням вихідних компонентів. Як подовжувач ланцюга використовували 1,4-
бутандіол. Вміст вільних NCO-груп контролювали титриметричним методом. Розчини 
полімерів сушили на тефлонових підкладках за температури (80±5) оС до постійної 
ваги. Полімер отримували у вигляді жовтих плівок. 

Схематично реакцію синтезу поліуретану (ПУ) можна зобразити: 
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Оскільки в подальшому передбачено створення фумаратвмісних 

епоксиполіуретанових композиційних матеріалів, здалось доцільним ввести до складу 
ПУ твердника Л-20 і дослідити його вплив на властивості синтезованих полімерів. 

ІЧ-спектроскопічними дослідженнями доведено, що отримання ПУ на основі 
ООПФ і ТДІ відбувається за класичною реакцією по групах ОН (ООПФ і 1,4-
бутандіолу) і NCO-групах (ТДІ), з утворенням уретанової групи NНCOО. 

Встановлено, що введення до складу ПУ поліамінного твердника Л-20 приводить 
до збільшення показника міцності при розриві (в 1,6-2,3 рази), що може бути пояснено 
хімічною взаємодією аміногруп поліаміну з гідроксильними групами олігоестерної або 
гліколевої компоненти, що теж підтверджено спектроскопічними дослідженнями. 

Проведені дослідження методом диференціально-скануючої калориметрії та 
термогравіметричного аналізу. 
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Одним из перспективных направлений макромолекулярной химии является 

получение полимерных материалов с нелинейно-оптическими (НЛО) свойствами 
второго (χ2) (генерация второй гармоники) и третьего (γ3) порядков. Среди таких 
полимеров азосодержащие полиуретаны (АПУ) представляют особый интерес в связи с 
их хорошей пленкообразующей способностью и относительной простотой синтеза. 
Наиболее простым и широко применимым азомономером при синтезе АПУ с НЛО 
свойствами второго порядка является краситель Disperse Red 19 (DR-19) – 4-бис-(2-
гидроксиэтил)-амино-4’-нитроазобензол. Благодаря наличию в структуре DR-19 
донорной (амино) и акцепторной (нитро) групп, он характеризуется высоким значением 
молекулярной гиперполяризуемости (β), которая является мерой эффективности 
смещения электронной плотности от донора к акцептору любого мономера, для 
применения его в НЛО системах. DR-19 используют для введения азогрупп в боковую 
цепь полимера. В то же время АПУ, содержащие азогруппы в основной цепи, 
характеризуются более длительными температурно-временными характеристиками 
НЛО свойств, что открывает возможность создания на их основе НЛО сред с большим 
сроком действия.  

В работе рассмотрен синтез фторированных изомерных азосодержащих диаминов 
3а-3с, аминные фрагменты которых содержат по одной гидроксиэтильной функции. 
Такое строение полученных мономеров позволит получать АПУ с азогруппами в 
основной цепи, а также повышенной термической стабильностью и пониженными 
оптическими, диэлектрическими потерями за счет наличия в составе диаминов 3а-3с 
фрагмента тетрафторбензола (акцепторная составляющая азомономеров 3а-3с). 

Синтез гидроксиэтилированных диаминов 3а-3с основанный на реакции 
диазотирования соответствующих соединений 1а-1с и последующим азосочетанием их 
диазониевых солей (2a-2c) с 2-[этил(фенил)амино]этанолом. 

 
 
Синтезированные соединения представляют собой окрашенные порошки, хорошо 

растворимы в большинстве органических растворителях. Строение диаминов 3а-3с 
доказано методами 1Н ЯМР, 19F ЯМР-, ИК - и УФ-спектроскопии.  
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Все більшого розвитку набувають наукові дослідження пов’язані з вивченням та 
створенням нових композиційних матеріалів на основі вторинних термопластичних 
полімерів. Так як, полімерні композиційні матеріали - це переважно суміші 
термодинамічно несумісних інгредієнтів, тому для підвищення термодинамічної 
сумісності складових до суміші вводять компатибілізатори. В якості компатибілізаторів 
часто застосовують кополімери та полімери, які містять функціональні групи 
споріднені одному або обом полімерним компонентам композиції. Перспективними 
сполуками для отримання таких блоккополімерів являються функціоналізовані 
термопласти, низькомолекулярні синтетичні каучуки та функціоналізовані олігомери 
рослинного походження.  

Мета роботи - отримання блоккополімерів на основі функціоналізованого КЕВА 
та макродіізоціанату(МДІ) на рідкому каучуку Krasol 3000. 

В даній роботі ми використовували кополімери етилену з вінілацетатом марок 
СЕВА 11306, еватан 28150 та еватан 4055 з різним вмістом ацетатних груп. 
Функціоналізацію термопласту проводили реакцією амінолізу.  Наявність –ОН груп 
визначали за допомогою ІЧ-спектроскопії, а кількісно - методом ацетилування, за 
стандартною методикою. Дослідження фізико-механічних характеристик 
функціоналізованих КЕВА показали, що наявність функціональних гідроксильних груп 
у кополімерах сприяє покращенню їх міцнісних характеристик. 

По гідроксильним групам функціоналізованих КЕВА марок СЕВА 11306 та 
еватан 4055 було проведено реакцію уретаноутворення з ізоціанатними групами 
макродіізозіанату (МДІ) на основі рідкого каучука Krasol 3000. Проведені структурні 
дослідження методом ІЧ-спектроскопії, які підтверджують проходження реакції 
уретаноутворення. Методом гель-проникаючої хроматографії в тетрагідрофурані на 
рідинному хроматографі фірми Waters були визначені молекулярна маса та 
молекулярномасовий розподіл отриманих кополімерів. 

В подальшому отримані блоккополімери будуть використані як 
компатибілізатори для термоеластопластів. 
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Введение в состав полимеров аллильных групп придает им способность к 

отверждению, а также открывает возможности для дальнейшей их функционализации 
по указанным фрагментам, например с помощью приемов click-chemistry, а именно 
«тиол-еновой» химии. Ранее нами были разработаны способы синтеза фторированных в 
ядро полиариловых эфиров (ФПАЭ), сочетающим в себе одновременное содержание 
ядер гексафторбензола и декафторбифенила (3), разделенных нефторированными 
фениленоксидными группами. В данной работе проведена функционализация ФПАЭ 
аллильными фрагментами при сохранении вышеуказанного дизайна полимеров.  

С этой целью разработан метод синтеза нового фторированного 
аллилсодержащего бисфенола 1 на основе 1,4-бис(4-
гидроксифенокси)тетрафторбензола. Синтезированный бисфенол 1 использован для 
введения в ароматический полиэфир аллильных групп (ФПАЭ-Алл) путем его 
поликонденсации с декафторбифенилом. Для регулирования количества аллильных 
фрагментов в структуре ФПАЭ-Алл, в качестве сомономера при его синтезе 
использован фторированный бисфенол 2, применение которого сохраняет чередование 
фрагментов тетрафторбензола и октафторбифенила в полимере. Изменяя соотношение 
бисфенолов 1 и 2, получен ряд сополимеров соФПАЭ-Алл-1 – соФПАЭ-Алл-4. 
Изучено влияние оснований К2СО3 и NaH, используемых для генерации фенолят-
ионов, на вязкостные и молекулярно-массовые характеристики полимеров.  
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Установлено, что для синтеза ФПАЭ-Алл (Mn=17500) наиболее приемлемым 
основанием является К2СО3, а для сополимеров соФПАЭ-Алл-1 – соФПАЭ-Алл-4 
(Mn=14900 – 21600) – NaH. Все синтезированные в работе ФПАЭ характеризуются 
хорошей растворимостью в большинстве органических растворителей и формируют 
пленки, прочность на разрыв которых находится в пределах 24 – 54 МПа. Исключение 
составляет соФПАЭ-Алл-3, который независимо от способа его получения формирует 
хрупкую пленку. Структура полимеров подтверждена методами ИК-, 1Н ЯМР и 19F 
ЯМР спектроскопии. 

Подобраны оптимальные условия отверждения ФПАЭ-Алл. Показано, что 
механические, физико-химические и диэлектрические свойства ФПАЭ-Алл зависят от 
способа его получения, а эти же свойства для сшитого полимера от способа его 
отверждения. 
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У процесі виробництва етилену піролізом нафтової сировини (бензин, дизельне 
паливо) утворюється значна кількість (до 30 %) рідких побічних продуктів. Це так 
звані, рідкі продукти піролізу (РПП), які представляють собою складну суміш 
різноманітних вуглеводнів: олефінів, ароматичних, циклічних та ациклічних дієнів 
вінілароматичних вуглеводнів. Одним із методів їх кваліфікованого використання, є 
одержання на основі вуглеводневих фракцій коолігомерів. Процес коолігомеризації 
фракцій РПП за радикальним механізмом, реалізований у промисловості передбачає 
високу температуру процесу (453…473 К) та тривалість реакції (6…8 год.).  

Нами запропоновано використовувати дисперсійну, а саме емульсійну 
коолігомеризацію ненасичених вуглеводнів фракції С9 рідких продуктів піролізу 
дизельного палива. Даний метод дозволяє знизити температуру процесу та тривалість 
реакції, а отже і витрати енергоресурсів. 

Особливістю емульсійної полімеризації є те, що ініціатор процесу розчинний у 
дисперсійному середовищі – воді. Як водорозчинні ініціатори використовували  
пероксид водню (H2O2) та персульфат калію (K2S2O8) (1,0…2,0 %мас). 

дисперсійне середовище – вода; 
дисперсійна фаза - фракція С9 РПП (вміст ненасичених сполук до 45 % у т.ч.: 

стиролу 17,8 %, вінілтолуолів 6,9 %, дициклопентадієну 18,0 %).  
Для емульгування застосовували промисловий емульгатор Е-30 - суміш лінійних 

алкансульфонатів з довжиною вуглецевого ланцюга - С15 
Встановлено, що зміна співвідношення дисперсійних фаз і середовища (об`ємна) 

у межах  1:2…1:4  незначно впливає на вихід коолігомеру.  При температурі 353 К за 
3 год. вихід продукту є найвищим при співвідношенні 1:2 і становить 16,8 %мас. (при 
використанні 1,0 % персульфату калію). На усьому досліджуваному інтервалі 
температур 323…353 К не спостерігається зміни виходу коолігомеру. Підвищення 
концентрації ініціатора з 1,0 до 2,0 %мас. (у перерахунку на сировину) спричиняє 
підвищення виходу коолігомеру з 16,7 до 18,4%мас.  

У порівнянні з існуючим промисловим методом при суттєвому зниженні 
температури та тривалості процесу використання емульсійної коолігомеризації 
дозволяє одержувати коолігомери із співставими виходом та схожими фізико-хімічними 
характеристиками.  

Аналізуючи отримані результати можна зробити висновок про те, що такі 
фактори процесу як температура, концентрація ініціатора, співвідношення води та 
фракції С9 і тривалість реакції незначно впливають на перебіг олігомеризації.  

Очевидно основний вплив на процес має саме процес емульгування, дослідження 
якого і є метою подальших досліджень. 
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Органо-неорганічні композиційні матеріали, отримані за допомогою золь-гель 
технології, широко використовуються в якості захисних та декоративних покриттів, 
композиційних мембран та йоно-обмінних смол, клеїв та герметиків. Їх захисні, 
антикорозійні, термічні властивості залежать від кількості введеної неорганічної 
компоненти. 

Нами розглядалися композиційні матеріали на основі дигліцидилового етеру 
дициклогексилпропану (смола EPONEX 1510) та ціанетильованого диетилентриаміну 
(твердник УП-0633М марки А). Кількість смоли і твердника була стехіометрична. 
Кремнезем формували у вигляді золю з тетраєтоксисиланового прекурсора кислотним 
гідролізом у розчині азотної кислоти в середовищі ацетону. 

Зміну в’язкості системи «епоксидна смола — амін — наповнювач» досліджували 
за допомогою віскозиметрії при різних температурах. В якості критерію порівняння 
було обрано час гелеутворення. Встановлено, що цей параметр зменшується при 
введенні більших концентрацій наповнювача. Це дозволяє припустити використання 
таких композитів в будівництві при замазуванні щілин та тріщин різних розмірів. 

За допомогою термомеханічного аналізу було визначено температури силування 
та високоеластичності, модуль високоеластичності. Встановлено, що зростання 
кількості полісилоксанових частинок (ПСЧ) викликає зменшення температури 
склування композиційних матеріалів, та сприяє збільшенню концентрації зшиваючи 
вузлів сітки, модуля високоеластичності тощо. 

Для оцінки термічної стійкості проводили дериватографію зразків. Найбільш 
суттєвого впливу введення у полімер наповнювача зазнають температура 5%–ої втрати 
маси та температура найшвидшої стадії деструкції, яка помітно падає після введення 
4,5 мас.% SiO2. Температура 10%-ої втрати маси не залежить від кількості 
полісилоксанових частинок у полімерній матриці. 

Газоволюмометричним методом проводилась оцінка гібридного полімерного 
матеріалу на стійкість до окислення в середовищі молекулярного кисню при 
температурі 180ºС. З кінетичних кривих визначалася максимальна швидкість 
поглинання кисню, яку використовували в якості критерію для порівняльного 
оцінювання термостійкості зразків. Встановлено, що введення наповнювача в кількості 
0,5-1,5 мас.% сприяє підвищенню термічної стійкості приблизно на 30%. 

З метою оцінити стійкість полімерів в процесі експлуатації проводилось 
ізотермічне старіння плівкових зразків протягом 100 год в середовищі кисню повітря 
при температурі 140ºС. Час досягнення 5%-ої втрати маси практично для всіх гібридів 
значно менше, ніж у вихідного полімеру. З іншого боку, введення зростаючої кількості 
ПСЧ має загальну тенденцію до зниження середньої швидкості втрати маси. 

Результати проведених досліджень дали змогу встановити, що додавання 
полісилоксанових частинок не знижує термічної стабільності вивчених систем, сприяє 
підвищенню термічної стійкості у діапазоні 0,5-1,5 мас.% SiO2 та прискорює процес 
гелеутворення. За найкращими показниками вивчених параметрів можна виділити 
систему із концентрацією SiО2 рівною 0,5 мас.%. 
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Композиційні матеріали на основі сумішей полімерів знаходять все більше 
використання в різноманітних галузях, оскільки їм притаманний комплекс необхідних 
технологічних та експлуатаційних властивостей. Слід відзначити, що направленою 
зміною умов та параметрів змішування, а також природою та вмістом інгредієнтів 
полімерних сумішей експлуатаційні властивості виробів на їх основі можна регулювати 
в потрібному напрямку. У цей же час, механізм дії полімерних модифікаторів залежить 
від багатьох чинників і повністю не досліджений, що перешкоджає широкому 
використанню композиційних матеріалів на основі сумішей полімерів у різних галузях 
народного господарства. У зв’язку з цим, встановлення впливу умов змішування, 
природи та вмісту додатку на структуру та властивості полімерних матеріалів є 
актуальною проблемою. 

Вибір додатків, що містять ланки полівінілпіролідону (ПВП), для модифікації 
полістирольних матеріалів зумовлений тим, що йому притаманний ряд специфічних 
властивостей, зокрема, підвищена активність до поверхні різної природи, що 
обумовлює суттєвий вплив на міжфазні характеристики багатокомпонентних систем, 
підвищення спорідненості між інгредієнтами. Матеріали, що містять ПВП 
відзначаються селективно-сорбційними властивостями, гідрофілізованою поверхнею, 
антистатичністю, здатністю до комплексоутворення з цілим рядом різноманітних 
речовин. Завдяки цим специфічним властивостям матеріали на основі ПВП широко 
використовують для виробництва сорбентів, мембран, фільтрів тощо. 

Прищеплені кополімери ПВП з стиролом синтезували емульсійною 
полімеризацією стиролу в присутності ПВП і радикальних ініціаторів при 60-70 ºС 
впродовж 5-6 год. до ступеня перетворення стиролу 97-99 %.  

Ведення модифікаторів до полістиролу (ПС) дещо зменшує фізико-механічні 
властивості, такі як міцність при розриві, ударну в’язкість. Слід відзначити, що 
кополімери з вмістом ПВП до 5 % майже не впливають на властивості. 
Полівінілпіролідонвмісні додатки збульшують поверхневу твердість і теплостійкість за 
Віка, отже покращуються теплофізичні властивості.  

Встановлено, що вироби на основі полістирольних матеріалів з кополімером ПВП 
відзначаються гідрофілізованою поверхнею і підвищеними антистатичними 
характеристиками. Так, при введенні 5 % кополімеру ПВП в полістирольний матеріал 
кут змочування поверхні ПС водою зменшується з 57º до 30º, а етанолом – з 49º до 19º; 
при цьому питомий опір зменшується з 1,12·1012 до 4,1·1011 Ом · м. 

Для встановлення впливу прищеплених кополімерів ПВП на надмолекулярну 
структуру модифікованого ПС та їх експлуатаційні властивості були проведенні 
інструментальні дослідження методами ДСК і ДМТА. При введенні в ПС кополімеру 
стиролу з ПВП температура області α-переходу зсунута на 5-10 ºС в область вищих 
температур, а ендотермічні ефекти при температурах, які вищі за температуру 
α-переходу для чистого ПС, відсутні, що може бути зумовлено утворенням 
флуктуаційної сітки з міжмолекулярними зачепленнями, які створюють стеричні 
перешкоди коливальним рухам сегментів. При цьому відбувається збільшення 
рухливості сегментів полімерних ланцюгів на межі поділу, що свідчить про зменшення 
густини пакування полімерів у міжфазних шарах. Це призводить до збільшення 
вільного об’єму системи та зростання мікро- і макрогетерогенності. 
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Целью работы является синтез новых наноструктурированных 

эпоксиполиуретановых (ЭПУ) имплантационных полимерных материалов, 
исследование влияния наполнителей на свойства полученных композитов и 
прохождение процессов биодеградации in vitro. Поскольку свойства наполненных 
композиционных материалов зависят от химической природы полимерной основы и 
наполнителя, размера частиц, а также от способа введения в полимерную матрицу, 
является целесообразным исследовать влияние разных концентраций наполнителей на 
физико-механические особенности ЭПУ композиционных материалов. Были 
приготовлены образцы, содержащие поли-3-гидроксибутират (ПГБ) и ферроцен 
состава: 

ЭПУ; 
ЭПУ + 0,1 мас. %  ПГБ; 
ЭПУ + 0,6 мас. %  ПГБ; 
ЭПУ + 3 мас. %  ПГБ; 
ЭПУ + 0,1 мас. % ПГБ + 0,1мас. % ферроцен; 
ЭПУ + 0,6 мас. % ПГБ + 0,1 мас. % ферроцен; 
ЭПУ + 0,6 мас. % ПГБ + 3 мас. % ферроцен. 
Было установлено, что прочность ЭПУ композитов в зависимости от 

концентрации наполнителя изменяется нелинейно. Введение ПГБ в количестве 0,1 – 3 
% по массе приводит к повышению относительного удлинения на 10 – 60 %, при этом 
сохраняется прочность при разрыве. При концентрации ПГБ 0,6 % по массе 
наблюдается максимум прочности при разрыве (6,4 МПа). При введении 0,1 % по массе 
ферроцена наблюдается максимум прочности при розрыве (7,3 МПа). Методом ИК-
спектроскопии показано, что введение наполнителей приводит к перераспределению 
водородных связей и изменения структуры полимера, что и привело изменению 
физико-механических свойств. 

Было изучено влияние 3-гидроксибутирата и ферроцена концентраций от 0,1 до 3 
мас % на протекание биодеструкции композиционного материала за изменением 
физико-механических показателей (относительное удлинение, прочность при разрыве), 
теплофизических характеристик образцов, а также методом ИК-спектроскопии. 

Исследование проводились после 1 и 3 месяцев инкубации в биологической среде 
199. Ферроцен и ПГБ в небольших количествах (0,1 %) приводит к увеличению 
прочности ЭПУ композита как при 1-ом так и при 3-х месяцах инкубации в 
биологической среде 199. Дальнейшее введение ферроцена и 3-гидроксибутирата от 0,3 
до 3 мас % существенно на прочность композита не повлиял. Существенных изменений 
теплофизических свойств и структуры полимера при инкубации не происходит, что 
свидетельствует о стабильности материалов. 

В результате проведенных исследований был определен оптимальный состав 
концентрации 3-гидроксибутирата и ферроцена. Полученные композиционные 
материалы могут быть использованы как полимерные носители лекарственных 
препаратов, как имплантационные материалы для замещения дефектов костной ткани.  
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Впродовж останнього десятиліття залишається актуальною проблема створення 

електропровідних нанокомпозитних полімерних матеріалів. Для отримання композитів 
з високим рівнем провідності використовують одночасно хімічно та механічно 
стабільні компоненти, наприклад електропровідні КНТ та полімерну матрицю. 
Дослідження перколяційних властивостей полімерних систем, наповнених КНТ, мають 
як важливе прикладне значення так і є цікавими з фундаментальної точки зору, 
оскільки процес утворення перколяційних кластерів анізометричними 
нанонаповнювачами повністю не вивчений. Метою даної роботи було вивчення впливу 
солі на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленгліколю-400 (ПЕГ) та 
поліпропіленгліколю-400 (ППГ), наповнених КНТ.  
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Рис. 1. Перколяційні криві для систем на основі ПЕГ-400 (а) та ППГ-400 (б), наповнених 
КНТ та LiClO4 

На рис. 1. приведені залежності провідності нанонаповнених систем від вмісту 
КНТ. З рис. 1. видно, що при введенні солі до систем на основі поліетерів, провідність 
зростає, що пояснюється виникненням додаткового типу провідності – іонного. Для 
опису перколяційного переходу у нанонаповнених системах використовували рівняння 
Бруггемана-МакЛочлана. Результати розрахунків наведено в таблиці.  

Таблиця. Основні перколяційні характеристики, розраховані  
за допомогою рівняння Бруггемана-МакЛочлана 

Назва зразка рс,мас. % t s 
ППГ400+КНТ 0,45 1,43  -0,44  
ППГ400+КНТ+LiClO4 0,42 0,86 -0,39 
ПЕГ-400+КНТ 0,50 1,47 -0,68 
ПЕГ-400+КНТ+LiClO4 0,46 1,07 -0,27 
 З таблиці видно, що з введенням солі у обох випадках знижується поріг 
перколяції. Аналіз критичних індексів показує, що їх значення також знижується з 
додаванням до системи неорганічної солі. Цей факт свідчить про те, що введення солі 
значно впливає на процеси структуроутворення та формування перколяційного 
кластеру у нанонаповнених системах на основі поліетерів. 
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Грибы - симбиотрофы широко распространены в лесных экосистемах. Находясь в 

симбиозе с высшими растениями, такие макромицеты продуцируют целый ряд 
биологически активных веществ, в связи с чем они применяются в сельском хозяйстве, 
медицине, промышленности, являются компонентом пищи человека. Фенольные 
соединения макромицетов, кроме антибактерицидной функции, могут обладать 
антиоксидаными свойствами и снижать концентрации активных радикальных частиц. 

Цель работы – изучение антирадикальной активности (АРА) водных экстрактов 
макромицетов-симбиотрофов в модельных тест-системах. 

Объекты исследования – Белый гриб ф. сосновая  (Boletus edulis f. pinicola) 
(Архангельская область, РФ), Белый гриб ф. березовая (Boletus edulis f. betulicola), 
Дождевик жемчужный (Lucoperdon perlatum), Подберезовик обыкновенный (Leccinum 
scabrum), Подосиновик красный (Leccinum aurantiacum), Подосиновик обыкновенный 
(Leccinum versipelle), Груздь черный (Lactarius necator), Масленок обыкновенныйr 
(Suillus luteus), Козляк или решетник (Suillus bovinus) (Святогорье (Донецкая область, 
Украина), сентябрь-октябрь 2010 г.). Антирадикальную активность исследовали в 
реакции со стабильным радикалом дифенилпикрилгидразилом (ДФПГ) и катион-
радикалом 2,2'-азинобис(3-этилбензотиазолин)-6-сульфоновой кислоты (ABTS+•). 
Метод исследования кинетики реакции - UV/VIS-спектроскопия. Экстракцию 
проводили в бидистилированной воде при Т = 50°С в течение 3 часов. 

Установлено, что между содержанием фенольных соединений в водных 
экстрактах макромицетов, определенных по методу Фолина-Чикольте, и массой сухого 
остатка имеется хорошая  корреляционная связь (R2 = 0.8367). Вероятно, водные 
экстракты исследованных макромицетов содержат в качестве антиоксидантов, в 
основном, фенольные соединения - структурные аналоги галловой кислоты. 

Показано, что водные экстракты всех исследованных макромицетов проявляют 
антирадикальную активность (АРА) в реакции с ДФПГ и ABTS+•. Антиоксидантная 
емкость большинства водных экстрактов макромицетов выше, чем у водорастворимого 
аналога витамина Е – тролокса. Наибольшей антирадикальной активностью в реакции с 
катион-радикалом ABTS+• обладает водный экстракт L. aurantiacum. В реакции с 
дифенилпикрилгидразилом высокая антирадикальная активность наблюдается у 
водного экстракта B. edulis f. betulicola. Обнаружена хорошая корреляционная связь  
(R2 = 0.8581) между антирадикальной емкостью водных экстрактов, определенной в 
реакциях с катион-радикалом ABTS+• и гидразильным радикалом. 
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В современной биотехнологии одно из видных мест принадлежит ферментам и 
ферментным системам. Ферменты - вещества белковой природы и поэтому 
неустойчивы при хранении, а также чувствительны к тепловым воздействиям. Кроме 
того, они не могут быть использованы многократно из-за трудностей в отделении их от 
реагентов и продуктов реакции. Решить эти проблемы позволяет создание 
иммобилизованных ферментов. Основная проблема получения иммобилизованных 
ферментных препаратов заключается в том, что использование одного и того же 
метода в качестве стандартной процедуры приводит в случае различных ферментов к 
резким отличиям в их активности, стабильности, субстратной специфичности. Кроме 
того, характеристики конечных иммобилизованных ферментных препаратов 
существенным образом зависят от способа выделения и очистки исходного образца 
фермента и природы носителя. Поэтому нашей целью было исследование влияния 
природы подложки на каталитическую активность пероксидазы редьки черной 
относительно субстратов различной природы.  

Объектом исследования являлась нативная и иммобилизованная пероксидаза 
корнеплода редьки черной. В качестве субстратов-восстановителей применяли 
гидрохинон и тиосульфат натрия, субстрата окислителя пероксид водорода. В качестве 
подложки для иммобилизации фермента были использованы силикагели, 
синтезированные из силикатного клея при взаимодействии с 6М и 3М соляной 
кислотой, и природный бентонит Асканит (Грузия). Количество активных кислотных и 
основных гидроксилов (адсорбционных центров) на поверхности подложек определяли 
методом потенциометрического титрования растворами NaOH и HCl. Иммобилизацию 
ферментного препарата, выделенного из корнеплода редьки черной на силикагеле, 
проводили методом сорбции. Сорбцию пероксидазы из фосфатно-буферных растворов 
на силикагеле изучали в статических условиях, при температуре 25 ºС. Остаточные 
концентрации фермента контролировали фотоколориметрически при λ=400 нм. 
Активность ферментных препаратов определяли по начальной скорости окисления 
субстратов восстановителей в течении 10 мин. За единицу активности принимали 
количество окисленного субстрата (мкМ), катализированное 1 мл ферментного 
препарата в течении 1 мин.  

Было установлено, что при синтезе силикагеля из водного раствора силикатов при 
рН ниже его изоэлектрической точки (рН<2), увеличение концентрации кислоты 
приводит к росту степени развитости поверхности и её перезарядке. Количество 
кислотных центров на бентоните и силикагелях соизмеримо, а концентрация основных 
гидроксилов бентонита, участвующих в необратимом связывании молекул фермента в 5 
раз выше. Сорбция пероксидазы на силикагелях обратима и происходит на их 
поверхности, т.к. диаметр пор ксерогелей меньше эффективного диаметра молекулы 
пероксидазы, а сорбция фермента на бентоните не обратима. Определено, что 
иммобилизация пероксидазы на исследованных подложках увеличивает её активность 
по сравнению с нативным препаратом относительно гидрохинона в ≈2 раза, а 
относительно тиосульфат-иона при иммобилизации на силикагеле активность 
неизменна, а использование бентонита приводит к её снижению. Установлено, что на 
активность и избирательность иммобилизованной пероксидазы существенное влияние 
оказывают сорбционные и каталитические в отношении субстратов свойства подложки. 
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Клеточная и тканевая трансплантация занимает важное место в современной 

медицине, излечивает заболевания, с которыми не справляются традиционные методы 
лечения. При эндокринной патологии, когда необходимо добиться не только общего 
терапевтического эффекта, но и восстановить утраченную функцию организма, 
трансплантация гормонально–активных клеток или фрагментов той или иной 
эндокринной железы приобретает особое значение. 

В данное время не вызывает сомнения тот факт, что половые гормоны вносят 
существенное влияние на формирование психического статуса, эмоций, памяти и 
поведения. Причем колебание уровня данных гормонов в организме, обусловленные 
эндо - или экзогенными причинами, способны вызвать глубокие изменения в 
деятельности головного мозга и отдельных его структур, которые приводят к 
нарушению высших психических функций. 

Опыты проводили на самцах белых крыс, массой от 220 до 300 граммов. Крысы 
содержались в стандартных условиях при температуре 20 – 27 0С, в клетках из стальной 
сетки. Все животные имели свободный доступ к воде и пище. Световой режим 
устанавливался из расчета 12hl/12hd. 

Формирование посткастрацонного синдрома наблюдали через 4 – 5 дней после 
гонадеэктомии и подтверждали с помощью определения уровня половых гормонов в 
крови. В дальнейшем гонадэктомированных крыс разделяли на 2 группы: контрольную 
и экспериментальную, крысам которой вводили ЭСК. Трансплантацию ЭСК 
осуществляли внутривенным введением культуры, полученной из кордовой крови. 

Для оптимизации обработки полученных результатов нами были выбраны 
следующие количественные показатели груминговой активности: умывание, лизание, 
чесание, обтрушувание, общее количество груминговых актов, время груминга, 
интенсивность груминга и процент времени, которое затрачивает животное на груминг. 

Наблюдение за реакциями самоочищения проводили в разное время на 
протяжении всего светового дня. Для регистрации показателей груминга животных 
помещали в биоритмокамеру разработки лаборатории «Клинической и прикладной 
нейрофизиологии» ДонНМУ совместно с ООО «Медтехприбор». Первые 15 минут 
отводилось для адаптации к условиям камеры, после чего на протяжении дальнейшие 
15 минут проводили визуальное наблюдение и подсчет 4-х разных видов спонтанных 
движений очищения кожи (лизания, чесания, умывания и обтрушивания). Кроме того, 
как дополнительные показатели мы фиксировали общее количество движений 
самоочищения и общее время, которое затрачивает животное на груминг, за период 
наблюдения, интенсивность груминга и процент времени. Одно движение 
самоочищения принималось за один элементарный груминговый акт (э.г.а.). 

Недостаток тестостерона и дегидротестостерона, вызванный  гонадэктомией, 
приводил не только к редукции полового поведения, но и к общему изменению 
психоэмоционального состояния животных, что проявлялось в снижении груминговой 
активности. 

Введение ЭСК восстанавливало груминговую активность, что можно объяснить 
как прямым действием пролиферирующих в фолликулярную ткань стволовых клеток, 
так и опосредованным влиянием этих клеток на нейроимунноэндокринную систему, в 
частности на иммунокомпетентные клетки организма.  
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Одним из наиболее изученных механизмов повреждения клеточных структур 
является активация процессов окисления, индуцированных активными формами 
кислорода, а репаративный потенциал во многом зависит от энергетического обмена 
клетки. Цель исследования - определить особенности активности ферментов 
гликолитического потребления фосфотриоз и прямого окисления глюкозы в 
эритроцитах у больных с распространенными стадиями опухолей желудочно-кишечной 
локализации.  

Материал и методы исследования. Активность ферментов исследовали в 
гемолизате эритроцитов периферической крови 35 пациентов, имевших T3-4N1-xM0-х 
стадии рака и 33 человек, не имевших онкопатологии, в возрасте 45-65 лет. Активность 
ферментов - глицерол-3-фосфатдегидрогеназы (Г3ФДГ), глицеральдегид-3-
фосфатдегидрогеназы (ГАФДГ) определяли по стандартным методикам 
спектрофотометрически.  

Было установлено, что в эритроцитах периферической крови повышена 
активность ГАФДГ, характеризующая интенсивность гликолитического расщепления 
глюкозы (с 5,35±0,31 в контроле до 9,28±0,51 нмоль/мин·мг, р < 0,05). При этом 
активность Г3ФДГ, фермента, катализирующего образование глицерол-3-фосфата, 
выступающего в роли промежуточного соединения в биосинтезе триглицеридов, 
снижается (с 12,39±1,16 в контроле до 7,07±0,02 нмоль/мин·мг, р < 0,01). Причем 
нарастание активности ГАФДГ можно связывать не только с повышением 
потребности эритроцита в АТФ, но и с увеличением продукции 2,3-дифосфоглацерата, 
необходимого для поступления кислорода в ткани. Параллельное снижение 
активности Г3ФДГ подтверждает предположение о нарастании энергетических 
потребностей клетки. Энергозатратными процессами в эритроците считаются 
механизмы поддержания механической целостности и формы, их электролитного 
состава, что связано с их морфофункциональными особенностями, в том числе 
деформабельностью, повышением вязкости эритроцитов.  

Можно предположить, что дисметаболические процессы эритроцитов у больных 
раком, могут быть связаны со снижением деформабельности клетки, повышением 
вязкости эритроцитов, которые ведут к нарушениям микроциркуляции и 
формированию гемической гипоксии. 
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Витамины и их производные функционируют в организме как коэнзимы, 
клеточные антиоксиданты, а также как регуляторы генной экспрессии. Целостность 
физиологических систем, включая процессы детоксикации, клеточной репарации, 
реакций иммунитета, нервной и эндокринной функций зависят от витаминного 
статуса организма. Роль витамина В1 при трансплантации эмбриональной ткани не 
ясна и мало изучена. 

Целью нашей работы было изучение метаболизма тиамина при трансплантации 
эмбриональной ткани. Работа проведена на белых беспородных крысах, самцах 
массой 180-300г. Эмбриональная ткань извлекалась у крысиных эмбрионов сроком 
16-18 дней и подсаживалась к аналогичным участкам взрослой крысы: бедренная 
мышечная ткань эмбриона к бедренной мышечной ткани взрослой крысы, брюшная 
мышечная ткань эмбриона к брюшной мышечной ткани взрослой крысы. Животных 
забивали на первые, третьи и седьмые сутки после трансплантации. 

На основании результатов экспериментальных исследований было 
установлено, количество свободного тиамина в бедренной мышечной ткани 
взрослой крысы превышало показания в бедренной мышце эмбриона, в брюшной 
мышечной ткани взрослой крысы количество свободного тиамина было значительно 
меньше его количества в брюшной мышечной ткани эмбриона. 

В бедренной мышечной ткани самца, после трансплантации количество 
свободного тиамина к 7-ым суткам уменьшалось относительно контроля, а в 
бедренной мышечной ткани эмбриона наоборот увеличивалось. 

В брюшной мышечной ткани взрослой особи исследуемый показатель к 7-ым 
суткам ступенчато увеличивался и оставался больше контрольных значений. В 
эмбриональной мышечной ткани на 3-и сутки, после трансплантации количество 
свободного тиамина незначительно увеличивался по отношению к контролю, но к  
7-ым суткам этот показатель уменьшался относительно контрольных значений. 

Таким образом, трансплантация эмбриональных тканей приводит к 
уменьшению количества свободного тиамина в бедренной мышечной ткани самца и 
в брюшной мышечной ткани эмбриона. 
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Проблема взаимодействия эмбриональных и сформированных тканей является 

одной из малоисследованных и актуальных проблем онтогенеза. Работ, посвящённых 
обмену веществ между тканью реципиента и тканью донора чрезвычайно мало. 

Целью настоящего исследования было изучение канстиляции активности одного 
из важнейших ферментов, определяющих обмен аминокислот и кетокислот в организме 
– аспартатаминотрансферазы. 

Взрослым крысам массой 180 - 300гр. к бедренной и брюшной мышцам 
трансплантировали участки аналогичных мышечных тканей эмбриона. Животных 
забивали на 1, 3, 7 сутки и определяли активность АСТ в мышце реципиента и 
трансплантированном участке мышце эмбриона. 

Результаты исследования показали, что изменения активности изучаемого 
фермента происходят по-разному как в зависимости от срока после трансплантации, 
так и в зависимости от вида мышцы. 

Полученные данные свидетельствуют, что аллотрансплантация мышечной ткани 
от эмбриона к взрослой особи приводит к определённым изменениям состояния 
интеграции аминокислот и кетокислот. 
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У зв’язку з інтенсивним розвитком біонанотехнологій особлива увага 

приділяється вивченню сорбції біологічно активних речовин на різних типах 
наносорбентів, зокрема, на вуглецевих нанотрубках, які є екологічно сумісними з 
біотами різних рівнів організації; такі дослідження важливі для встановлення 
оптимальних умов отримання іммобілізованих ферментів, біосенсорів та розроблення 
методів цілеспрямованого транспорту лікарських засобів до біологічних мішеней. 

Нами проведено дослідження взаємодії незамінної амінокислоти фенілаланіну 
(входить до складу лікарських засобів, які призначаються при артриті, депресії, мігрені, 
синдромі хронічної втоми і хронічної болі та ін.) з вуглецевими нанотрубками. 
Кінетика та параметри адсорбції фенілаланіну на багатошарових вуглецевих 
нанотрубках вивчалась у широкому діапазоні рН від 2 до 12. 

Було виявлено, що встановлення адсорбційної рівноваги відбувається протягом 
40-60 хв., максимальна адсорбція спостерігалась при значеннях рН близьких до 
ізоелектричної точки. На основі ізотерм адсорбції розраховано посадкову площадку 
молекули фенілаланіну на вуглецевих нанотрубках та вільну енергію адсорбції. 



 - 182 -   біохімія 
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В связи с широким применением малогабаритных аэрозольных баллончиков для 

самообороны, участились случаи правонарушений с использованием ирритантов. Как 
следствие этого, в криминалистической экспертизе возникла необходимость 
идентификации данных веществ. 

В качестве отравляющего вещества раздражающего действия используется 
олеорезин капсикум (ОС) – экстракт из красного стручкового перца, активным 
компонентом которого является алкалоид капсаицин (рис.) и ряд его аналогов. 

 

 
Рис. Структурная формула капсаицина. 

 
Цель данной работы – систематизация методов идентификации отравляющих 

веществ раздражающего действия, используемых в криминалистических 
исследованиях. Разработка методики идентификации капсаицина, составного 
компонента ирританта олеорезина капсикума – экстракта красного перца видов 
Capsicum annum L., Capsicum Longum L., Capsicum Fructescens. 

Объектом данного исследования являлся ирритант олеорезин капсикум в составе 
баллончика аэрозольного малогабаритного «Шок» производителя ООО НТЦ "Хитон" 
(Россия, Санкт-Петербург). Пробу содержимого баллона брали путем сбора струи 
аэрозоля в пробирку. Методы исследования - капельный анализ, тонкослойная 
хроматография, газо-жидкостная хроматография, ИК-спектроскопия, хромато-масс-
спектрометрия. 

Проведена оптимизация методик обнаружения и идентификации ирританта. 
Установлено, что использованные методы могут быть применены для обнаружения и 
идентификации капсаицина в криминалистической практике. 
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Інтенсивний розвиток багатьох галузей харчової промисловості призводить до 
викиду стічних вод,забруднених вуглеводами(напр.крохмаль,амілопектин,лігнін та 
ін.).Для  очистки подібних стоків можуть бути застосовані гетерогенізовані препарати 
амілолітичних ферментів. Їх перевага полягає у можливості багаторазового 
використання,пролонгації активності і зручності. Запропоновані нами препарати 
являють собою адсорбовані на кремнеземних матрицях α-амілази A.orzyae і Triticum 
aestivum L. Використання  різних джерел ферментів дозволяє варіювати амілолітичну 
активність у відповідності до технічних вимог процесу очистки. 

В запропонованій роботі було встановлено залежність активності іммобілізованих 
амілаз від походження ферменту у реакції розщеплення крохмалю. За одиницю 
амілолітичної активності прийнято таку кількість ферменту,яка каталізує розщеплення 
1 г розчинного крохмалю до продуктів,що Іммобілізацією адсорбційним методом на 
кремнеземних носіях одержано препарати із активністю,збереженою на рівні 68-
80%(рис.1).Тривалість збереження активності іммобілізованих амілаз складала 1-3 
тижні. 

 

 
 

Рис.1. Гетерогенізовані препарати амілолітичних ферментів на кремнеземах 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ IN VITRO ДЛЯ ОЦІНКИ АНТИОКСИДАНТНОЇ 
АКТИВНОСТІ ТІОСЕМИКАРБАЗИДІВ КСАНТИНІЛ-7-АЦЕТАТНИХ КИСЛОТ 
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darja.yurchenko@yandex.ru 
 

Судинні захворювання мозку належать до найбільш значимих медико-соціальних 
проблем сучасності, інвалідності та смертності населення. В основі патогенезу лежать 
гострі порушення мозкового кровообігу, що ініціюють каскад біохімічних процесів. В 
результаті цього розвивається атака активними формами кисню білків, нуклеїнових 
кислот, ліпідів, що перебігає за механізмом вільнорадикального окислення. Останнє 
призводить до деградації фосфоліпідних мембран, активації локального запалення, 
пошкодження нейронів, послабленню трофічної та регенеративної функції нервової 
тканини Тому пошук нових сполук, що могли б ефективно впливати на окремі ланки 
патогенезу є актуальним та перспективним.  

Відомо, що похідні ксантину є потенційно біологічно активними речовинами, 
оскільки наближаються за структурою до природних молекул пурину та ксантину. 
Нами взаємодією гідразидів 8-R-ксантиніл(теофілініл)-7-ацетатної кислоти з 
фенілізотіоціанатом у водному діоксані були синтезовані відповідні тіосемикарбазиди  
загальної формули 
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та проведено вивчення їх властивостей. 
Структура всіх синтезованих сполук була підтверджена методами ІЧ-, ПМР-

спектроскопії та мас-спектрометрії, а індивідуальність – методом тонкошарової 
хроматографії. 

Біохімічні дослідження проводились в Центральній науково-дослідній лабораторії 
методом in vitro на різних моделях з використанням відповідних середовищ (суспензія 
яєчних ліпопротеїнів, гомогенат мозку, сироватка крові тощо). 

Антиоксидантну активність досліджували за такими методами: по інгібуванню 
NO•-радикала; по інгібуванню окислювальної модифікації білка, що викликана 
реактивом Фентона; неферментативного ініціювання ліпопереокислення солями 
феруму (ІІ).  

Фотоіндукція натрій нітропрусиду супроводжувалась накопиченням NO•-
радикалу, про що судили за швидкістю окислення аскорбату, визначаючи 
спектрофотометрично оптичну щільність проби при 265 нм. Для виявлення глибини 
патологічного процесу та ступеня розвитку окислювального стресу в тканинах 
головного мозку виявляли продукти окислювальної модифікації білка за реакцією 
взаємодії окислених амінокислотних залишків з 2,4-динітрофенілгідразином. Ініціацію 
окислювальної модифікації білка проводили в гомогенаті мозку нелінійних білих щурів 
з використанням реактиву Фентона. Вміст малонового діальдегіду визначали за 
інтенсивністю поглинання в ділянці 232 нм після реакції з тіобарбітуровою кислотою. 

Проведені дослідження дозволили виявити серед синтезованих тіосемикарбазидів 
ксантиніл-7-ацетатної кислоти зразки, що проявляють як прооксидантну (в більшій 
концентрації), так і антиоксидантну (в меншій концентраціх) активності. 
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КОМПЛЕКСА НА АТ-ФАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ ТКАНЕЙ 

ПРИ ВВЕДЕНИИ АНТИБИОТИКОВ 
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Проблема исполнения  антибиотиков в плане их побочного воздействия на 
организм человека является актуальным направлением современной медицины. 

Особый интерес представляет вопрос о влиянии таких антибиотиков как: 
тетрациклин и олететрин на  энергопродуцирующие процессы в организме человека, 
поскольку исследования в этом  направлении ранее не проводились. 

В качестве показателя состояния энергетического обмена нами была выбрана 
активность К, Na- зависимые АТ-фазы -  интегрального показателя энергетического 
статуса тканей. 

Корригирующим препаратом нами был выбран комплекс метаболита витаминов 
группы В. На кафедре биохимии Одесского Национального университета в течении 
последних двадцати лет изучаются метаболиты витаминов группы В, в плане их 
защитного действия при различных интоксикациях, а также в условиях действия 
экстремальных факторов (гипертермия, гипоксия и др.). В результате этих 
исследований был разработан комплекс состоящий  из метаболитов: тиамина, 
рибофлавина пантотеновой, никотиновой и липоевой кислот, который оказался 
наиболее эффективным в плане коррекции нарушений, вызываемых указанными 
факторами. Этот комплекс нами был исследован в качестве возможного протекторного 
средства от побочных эффектов вызываемых тетрациклином и олететрином. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том , что оба используемых 
антибиотика существенно и практически в одинаковой степени снижает активность К, 
Na-зависимой АТФазы, клеток крови, печени, в мозге и сердце. Витамино–
метаболитный комплекс дает значительный эффект противодействия антибиотикам, 
хотя этот эффект был органоспецифичным. Так, инъекция этого комплекса перед 
введением тетрациклина уменьшала действие этого антибиотика в печени и в мозге , а в 
крови и сердце такого эффекта не наблюдалось. 

Полученные данные свидетельствуют , что предварительная инъекция витамино–
метаболитного комплекса в отдельных органах оказывала защитный эффект против 
действия антибиотиков введенных порознь. При одновременном введении двух 
антибиотиков защитного действия не наблюдалось. 
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ОКИСЛЕНИЕ СУКЦИНАТА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
ЭМБРИОНАЛЬНОЙ ТКАНИ 
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Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова 
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Превращение янтарной кислоты в организме связано с «производством» 
энергии, необходимой для обеспечения жизнедеятельности. Она является продуктом 
пятой и субстратом шестой реакции в цикле Кребса. Мощность системы 
энергопродукции, замыкающейся на янтарной кислоте и ее использующей, во много  
раз превосходит все другие системы энергообразования организма. Именно это и 
обеспечивает широкий диапазон неспецифического лечебного действия янтарной 
кислоты и ее солей. 

Целью нашей работы было изучение окисления сукцината при трансплантации 
эмбриональной ткани. Работа проведена на белых беспородных крысах, самцах 
массой 180-300г. Эмбриональная ткань извлекалась у крысиных эмбрионов сроком 
16-18 дней и подсаживалась к аналогичным участкам взрослой крысы: бедренная 
мышечная ткань эмбриона к бедренной мышечной ткани взрослой крысы. Животных 
забивали на первые, третьи и седьмые сутки после трансплантации. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что сукцинат в бедренной 
мышечной ткани эмбриона окислялся в 8 раз интенсивнее, чем в бедренной 
мышечной ткани взрослой крысы. 

На 1-ые сутки после трансплантации в сформированной бедренной мышечной 
ткани исследуемый показатель увеличивался, а в бедренной мышечной ткани 
эмбриона уменьшался,  относительно контрольных значений. 

К 7-ым суткам эксперимента в тканях реципиента активность окисления 
сукцината значительно превышало контрольные значения, а в тканях трансплантата 
оставалась ниже. 

Таким образом,  трансплантация эмбриональной бедренной мышечной ткани 
приводит к активизации окислительных процеcов в сформированной бедренной 
мышечной ткани реципиента. 



сучасна хімічна освіта   - 187 - 

ROLE OF THE CHEMISTRY’S OLYMPIADS IN DEVELOPPEMENT 
OF SECONDARY EDUCATION 

Kandaskalov D.V. 
CIRIMAT, Ecole Nationale d’Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques 

(ENSIACET), 4, allée Emile Monso - BP 44362 31030 Toulouse Cedex 4, France 
dmytro.kandaskalov@ensiacet.fr 

 
The chemistry’s Olympiads play significant role in developing and amplification of 

secondary education. This kind of competition allows to give the interest to chemistry and 
to show the diversity of chemistry science. It can be described as a means of furthering the 
existing knowledge of the candidates while at the same time counseling them on possible 
future careers. 

The principal feature of the chemical Olympiads is to solve various theoretical and 
practical problems of different complexity. The candidates are expected to show their 
creativity, logic and knowledge of chemistry and others subjects (mathematics, physics, 
etc.) to succeed in these exercises. Therefore, one might say that the Olympiad’s while 
creating an interest in technical subjects also inculcate habits like ingenuity, out-of-box 
thinking, which are enormous assets when pursuing higher specialized studies.  

The first chemistry Chemistry’s Olympiad of Ukraine was held in 1963 in 
Dnepropetrovsk. Soviet Union was one of the first in the world who introduces the 
traditions of Olympiad . The chemistry Olympiads had had a long way in their development 
and actually split into 4 phases of selection where the pupils of 8-11th forms participate. 
Phase I is during high school, phase II is regional, followed by phase III which is provincial 
and, finally, phase IV which is national. Then the winners of National phase present our 
country on the International Chemistry Olympiad (ICHO) and International Mendeleev 
Chemistry Olympiad after specials selections. 

The complexity of the Olympiad tasks depends on the level, and in fact the phase of 
the first two stages corresponds to the high schools’ chemistry program. For the III and IV 
phases the candidates are required to have a deeper understanding of the subject which need 
a special preparation. Preparation to each phase of the Olympiad increases the chemical 
knowledge and the participant of the 3rd phase commonly know perfectly the complete 
program of chemistry for the all studying year. The preparation even for 3rd phase is 
efficient for the pupils which would like to enter at the institute of higher education in 
specialization of chemistry. 

A lot of others secondary applications were found to the Olympiad’s exercises. 
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Возникшие в ХХІ веке новые условия существования человечества настоятельно 

потребовали  скорейшего перехода к новой стратегии развития общества на основе 
всестороннего глобального использования научных знаний и создаваемых на их базе 
передовых высокоэффективных технологий. При этом приоритетное развитие должны 
получить фундаментальные знания  о закономерностях эволюции общества, 
возможностях и перспективах его дальнейшего существования, об основных свойствах 
информации и информационных процессов. Вполне очевидно, что для того чтобы эти 
знания и технологии  могли быть эффективно использованы в социальной практике, 
необходим высокий уровень развития не только информационного сектора науки, но и 
социального интеллекта, информационной культуры общества. Однако последние всё 
более отстают от передовых достижений фундаментальной науки и технологической 
практики. В связи с этим роль системы образования в дальнейшем продвижении 
общества к прогрессу многократно возрастает. Образование должно рассматриваться 
как стратегический фактор решения проблем интеллектуализации и информатизации 
общества, а его развитие иметь опережающий характер по сравнению с другими 
факторами. Таким образом, проблема интеграции науки и образования объективно 
выдвигается на передний план. 

Проблема интеграции науки и образования не является новой и давно осознана 
как учёными академических учреждений, так и работниками сферы образования. В 
подавляющем большинстве передовых зарубежных стран именно университеты 
являются поставщиками научных кадров, основной базой развития фундаментальной и 
прикладной науки. Симбиоз науки и образования взаимовыгоден, так как позволяет 
более активно подключать к научным исследованиям преподавателей, аспирантов и 
студентов. С другой стороны, науке постоянно требуется приток новых сил, молодых 
кадров. Организация научно-исследовательской работы студентов как составной части 
учебного процесса, подготовки творчески мыслящих высококвалифицированных 
специалистов предполагает реализацию целей: а) совершенствование учебного 
процесса и отражение современных научных достижений при проведении занятий; б) 
выполнение воспитательной функции: научные достижения раскрывают студентам 
широкий спектр разнообразных научных проблем, воспитывают у студента тягу к 
самообразованию; в) развитие у будущего специалиста творческого мышления, 
навыков самостоятельной творческой исследовательской работы. Участие студентов в 
научных исследованиях развивает их интерес к науке, к образованию и 
самообразованию, вследствие чего повышается качество подготовки специалистов. 

Организация научно-исследовательской работы по химии студентов 
нехимических специальностей имеет ряд специфических особенностей. Во-первых, 
дисциплина химия  преподаётся в основном на первом курсе в весьма ограниченном 
объёме; во-вторых, выпускники массовой средней школы имеют весьма слабые знания 
по химии. Тем не менее, на кафедре химии и естественных дисциплин ВНУ разработан 
и внедряется комплекс мероприятий по вовлечению студентов в исследовательскую 
работу. Учитывая, что интерес к химии возрастает при выполнении опытов, мы 
включили в лабораторный практикум элементы НИР и проведение химического и 
физико-химического анализа веществ, материалов, объектов окружающей среды. 
Отдельные студенты выполняют исследования в рамках тематики НИР кафедры и на 
базе НИЛ «Химэкс», представляя результаты исследований на конференции различного 
уровня, что стимулирует познавательную деятельность студентов как будущих 
специалистов.  
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Безклетко А.В., Мельниченко В.І., Бовкуненко О.П. 
Донецкий национальный университет 

Andrej56@yandex.ru 
 

Современный специалист-химик должен хорошо ориентироваться в физико-
химических свойствах полимеров, методах их получения, взаимосвязи структуры с 
условиями синтеза. Общий курс "Высокомолекулярные соединения" изучается в 7-м 
семестре на четвертом курсе, весь учебный материал разделен на два приблизительно 
равноценные модули. Для контроля знаний студентов используются разные формы: 
письменный тестовый опрос, итоговая письменная модульная контрольная работа, 
компьютерное тестирование. Спецификой данного курса является отсутствие 
расчетных задач, что в известной мере осложняет подготовку унифицированных, 
одинаковых по сложности заданий. Целью данной работы было создание тестовых 
заданий в системе MOODLE и сравнение эффективности различных методов контроля 
знаний. 

Один из способов реализации поставленной цели было использование системы 
дистанционного обучения MOODLE (модульная объектно-ориентированная 
динамическая учебная среда) - свободная система управления обучением (LMS), 
распространяющаяся по лицензии GNU General Public License.  

Для контроля знаний студентов в рамках 1 и 11 модулей были использованы 
тестовые задания, письменная контрольная работа и компьютерное тестирование в 
системе Moodle. Проведено письменное и компьютерное тестирование 78 студентов 
4-го курса химического факультета ДонНУ по курсу «Высокомолекулярные 
соединения». Компьютерные тесты были составлены в 3-х вариантах и состояли из 55 
вопросов в каждом варианте. Такое количество заданий, на наш взгляд, является 
оптимальным, оно полностью охватывает программу модуля, обеспечивает 
индивидуальное выполнение, позволяет за короткое время проверить знания большого 
количества студентов. Случайным образом студент получал один из вариантов. Тесты 
состоят, в основном, из вопросов закрытого типа, содержащих не менее 4 вариантов 
ответа, причем во многих случаях могло быть больше одного правильного ответа. 
Присутствуют также задания на правильную последовательность и на соответствие. 
Вопросы открытого типа были исключены, так как при ответе на эти вопросы 
допущенные орфографические ошибки, описки или использование неверного падежа 
засчитываются как неправильные. На тестирование был отведен один астрономический 
час, результат теста оценивался в 5 баллов. Анализ полученных результатов показал, 
что 98 % студентов получили положительную оценку, оценку 4 балла и выше за 
1 модуль получили 25%, за второй - 33% испытуемых.  

По результатам статистического анализа качества компьютерных тестов 
установили, что они являются надежными, вопросы студентам понятны. Оценка 
валидности тестов показала соответствие нормальному закону распределения. 
Разработанные тесты позволяют оценивать знания студентов с высокой 
достоверностью. Для проверки корректности компьютерных тестов баллы, полученные 
студентами, сравнили с результатами модульных контрольных работ, текстовыми 
тестами и результатами экзамена. Полученные корреляционные коэффициенты были в 
пределах 0,85 - 0,95, то есть не наблюдается больших разногласий между разными 
видами контроля знаний. Это также подтверждает качество, надежность и валидность 
компьютерных тестов. Таким образом, разработанные тесты позволяют быстро и 
достаточно объективно оценить знания студентов и могут быть использованы для 
модульного контроля по курсу "Высокомолекулярные соединения". 
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РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ 
Богданова Т.Ф. 
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Особливості сьогодення вимагають від сучасної школи формування особистості, 

високоосвіченої, суспільно активної, творчої, конкурентоспроможної, яка використовує 
знання як життєвий інструмент, генерує нові ідеї, приймає нестандартні рішення, вміє 
критично мислити, володіє комунікативними здібностями, впевнено відповідає на 
виклик нового тисячоліття. Одним із шляхів оновлення змісту освіти й узгодження 
його із сучасними потребами є орієнтація на розвиток компетентностей та створення 
ефективних механізмів їх упровадження. 
 В сучасній школі процес навчання і виховання необхідно спрямовувати на 
розвиток ключових компетентностей. Саме така форма організації навчально-
виховного процесу створює комфортні умови, за яких кожен учень відчуває свою 
успішність, інтелектуальну спроможність. 
 Хімія займає особливе місце серед шкільних дисциплін. Як навчальний предмет 
вона формує в учнів уявлення про наукову картину світу, формує їх світоглядну 
позицію і життєві переконання, дає можливість експериментувати, висувати і доводити 
наукові гіпотези. Але все це буде можливим лише в тому випадку, якщо в учнів у 
процесі навчання буде сформований інтерес до знань, інтерес до предмету. Пізнання - 
праця, що вимагає великої напруги. 
 Тому необхідно виховувати у дітей силу волі, уміння долати труднощі, 
прищеплювати їм відповідальне ставлення до своїх обов'язків - всі ці якості, 
безперечно, стануть в нагоді їм у майбутньому. Але водночас потрібно прагнути 
полегшувати їм процес пізнання, роблячи його привабливим. Ще К.Д.Ушинський 
писав: «...вчення, позбавлене всякого інтересу і узяте тільки силою примушення .... 
вбиває в учневі бажання до навчання, без якого він далеко не піде». 
 От чому своєю головною задачею  вважаєтся не просто озброїти  учнів певною 
сумою хімічних знань, а сформувати у них таке емоційне відношення до цих знань, яке 
надалі забезпечить їх активне сприйняття і засвоєння, тобто сформувати життєві 
компетентності засобами хімії як навчального предмету. 
 Логічні міркування є методом хімії, виховують логічне мислення, дозволяють 
правильно встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, що безумовно повинна уміти 
кожна людина. В перспективі планується спільне з учнями складання збірки задач і 
вправ, в яких за кожною темою підбираються блоки споріднених завдань, з'єднаних 
хімічною ідеєю або проблемою. Кожне питання, вправа або задача з такої серії 
"висвічує" окрему грань досліджуваної проблеми. Сама ж серія задач дозволить 
вивчити проблему всебічно. Під час роботи над поставленою проблемою обов'язково 
присутні питання і завдання такого типу, як, наприклад, скільки рішень має задача?, 
скільки даних повинно бути в задачі?, узагальніть задачу, конкретизуйте задачу, і т.п. 
Учні займаються невеликими дослідженнями: чи немає в задачі зайвих даних, чи не 
суперечать один одному дані умови задачі, як обчислення підказують закономірність, 
чи виручає аналогія тощо. Стиль викладу хімії, її мова впливають на розвиток 
мовлення. Кожна культурна людина повинна мати уявлення про основні поняття хімії, 
таких як атом, молекула, хімічні явища, прості і складні речовини, органічні і 
неорганічні речовини, розчини тощо. Хімія  впливає також і на естетичні смаки і 
погляди учнів. 



сучасна хімічна освіта   - 191 - 

ТЕСТОВА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ 
Добрицька Ю.Ю. 

КЗ «Петрівська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів  
Станично-Луганського району Луганської області» 

yuliyapugach@gmail.com 
 

Розробка і реалізація нових освітніх технологій на сьогодні немислима без 
тестування, яке є найбільш ефективною формою створення зворотного зв'язку під час 
навчального процесу, контролю знань, умінь та навичок учнів. 

Тестування як метод оцінювання знань усе більше проникає в наше життя. 
В останні роки все більше значення набуває зовнішнє незалежне тестування. 

Педагогічне тестування є актуальною, масовою освітньою технологією, яка 
використовується у навчальних закладах, переважно для об'єктивного контролю рівня 
знань, умінь, навичок учнів. Результати аналізу діагностичного тестування можуть бути 
рушійною силою вдосконалення навчального процесу, самокритичного ставлення 
педагога до свого рівня професіоналізму. Рейтингові оцінки критеріально-орієнтовного 
тестування легко трансформуються у звичайну 12-бальну шкалу. Найчастіше і 
найповніше використовується діагностична функція тестового педагогічного контролю 
якості освіти, в тому числі при визначенні життєвих компетенцій учнів. Але не можна 
обмежити функції тестового контролю тільки цією однією. 

Функції тестового контролю:  
• діагностична;  
• навчальна; 
• виховна; 
• розвиваюча; 
• мотиваційно-стимулююча; 
• профілактична; 
• організаційно-управлінська. 
Під час роботи у навчальному закладі, аналізуючи роботи учнів, що містять 

тестові завдання нам стало зрозуміло: 
• не всі учні вміють працювати з тестовими завданнями;  
• тестові завдання найчастіше містять матеріал на закріплення знань, яким наші 
учні володіють недостатньо;  
• переважна більшість учнів правильно розв'язує лише репродуктивні завдання, 
на відтворення фактичних знань. 
Отже, з огляду на все це ми поступово готуємо наших учнів до участі у 

зовнішньому незалежному оцінюванні. Тому протягом навчального року 
використовуємо завдання у формі тестів під час тематичного контролю знань і 
поточного оцінювання. Крім того, тестові завдання можуть використовуватися і на 
етапі актуалізації вивчення тієї чи іншої теми, закріплення знань тощо. Така форма 
роботи не лише сприяє адаптуванню учнів до системи зовнішнього оцінювання, а стає 
у нагоді вчителеві у повсякденній роботі. Тести прості у застосуванні, значно 
економлять час при проведенні опитування, що дозволяє використати його на інші 
форми роботи на уроці. До того ж, тестові завдання виконують не лише функцію 
контролю якості знань, а й навчальну функцію. 
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Дистанционное обучение (ДО) является формой получения образования, наряду 

с очной и заочной, при которой в образовательном процессе используются лучшие 
традиционные и инновационные методы, средства и формы обучения, основанные на 
компьютерных и телекоммуникационных технологиях.  

Рабочая тетрадь была создана для работы с виртуальными лабораторными 
практикумами по теме «Законы термодинамики и фазовые равновесия в 
однокомпонентных системах». 

Данная рабочая тетрадь была разработана с помощью Moodle (модульная 
объектно-ориентированная динамическая учебная среда) - свободная система 
управления учебой (LMS), которая распространяется по лицензии GNU General Public 
License (http://moodle.org/). Moodle позволяет контролировать "посещаемость", 
активность студентов, время их учебной работы в сети. Лабораторные работы по курсу 
«Законы термодинамики и фазовые равновесия в однокомпонентных системах» были 
адаптированы к системе дистанционного обучения Moodle, представлены на сайте 
дистанционного обучения ДонНУ (http://dl.donnu.edu.ua/moodle/), заполнение рабочей 
тетради проведено  в online-режиме. 

Чтобы получить доступ к системе дистанционного обучения ДонНУ студенту 
необходимо зарегистрироваться на этом сайте и получить персональный логин и 
пароль, что дает возможность полного доступа ко всем элементам курса, в том числе и 
к рабочей тетради по выполнению лабораторных работ. Рабочая тетрадь используется 
для проверки усвоения знаний учащихся.  

После выполнения опытов в лаборатории, студент делает расчеты, заносит 
полученные данные в таблицы, строит графики в программе MSExcel или любой 
другой программе для построения графиков (графики переносятся в рабочую тетрадь 
методом копирования). По окончании заполнения тетради студент делает вывод о 
проведенной работе. В конце каждой лабораторной работы есть перечень контрольных 
вопросов, ответив на которые учащийся может самостоятельно оценить знание 
материала. Студент может ответить и со временем, если это необходимо, 
редактировать свой ответ. Ответы являются приватными и будут видны только 
преподавателю. Преподаватель, в свою очередь, может комментировать данные ответы 
и оценить каждую запись. 

Разработанная рабочая тетрадь является составным элементом дистанционного 
курса обучения «Химическая термодинамика» и будет использована для организации 
самостоятельной работы студентов дневного и заочного отделений ДонНУ. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) 
НА УРОКАХ ХИМИИ. 

Журбенко В.Е. 
Донецка общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №8 

azovchanka-69@mail.ru 
 

Современное общество перешло к информационной эпохе своего  развития. В 
настоящее время невозможно представить образовательный процесс без компьютерной 
техники. Одной из основных задач, стоящих перед системой школьного образования, 
является формирование информационно-коммуникационной компетентности 
учащихся. 

В программе по химии отмечено, что учащиеся должны уметь самостоятельно 
проводить поиск информации о химических веществах и их превращениях в различных 
источниках (в т.ч. с использованием ИКТ). 

В учебно-воспитательном процессе ИКТ можно использовать при подготовке к 
уроку, изложении нового материала, проведении лабораторных и практических работ, 
закреплении материала, в системе контроля знаний, при проведении внеклассных 
мероприятий, при диссеминации опыта работы. 

 Работу на уроках и во внеурочное время помогают организовать электронные 
учебники, которые помогают усвоить базовые знания по предмету, систематизировать 
усвоенные знания, сформировать навыки самостоятельной работы с учебным 
материалом и самоконтроля знаний, расширить знания по предмету, сформировать 
мотивацию  к учению в целом и к химии в частности. 

К наиболее эффективным формам представления материала по химии следует 
отнести мультимедийные презентации. Данная форма позволяет представить учебный 
материал как систему ярких опорных образов, наполненных структурированной 
информацией. Использование мультимедийной презентации целесообразно на любом 
этапе изучения темы и на любом этапе урока, а также при проведении различных 
внеклассных мероприятий. 

Практика показывает, что дети с большим успехом, чем взрослые, осваивают 
компьютеры. Учащиеся не только находят презентационные сопровождения к урокам и 
внеклассным мероприятиям в Интернете, но и сами индивидуально и коллективно 
создают презентации. В последнее время почти во всех конкурсах и мероприятиях для 
выступления необходимы презентации. С различными видами презентаций мы 
выступали на конференциях, семинарах, конкурсах и т.д. 

Одним из основных современных активных инновационных методов обучения 
является проектная деятельность, в ходе которой ребята учатся выдвигать проблему, 
анализировать материал, пользоваться приобретенными знаниями, развивать навыки 
исследования. В ходе проектной деятельности у учащихся формируются 
общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные 
компетенции, а также происходит личностное самосовершенствование. У нас 
постоянно пополняется копилка проектных работ учащихся. Дети выступают со своими 
работами на конкурсах и мероприятиях различного уровня и имеют высокие 
результаты. 

 Грамотное сочетание традиционных средств с применением интерактивного 
оборудования позволяет повысить мотивацию детей к знаниям. Использование 
интерактивной доски существенно изменяет деятельность учителя и учащихся. Ребенок 
не только визуально воспринимает информацию, но и переключается на проблемно-
поисковую деятельность. Интерактивная доска позволяет рационально и эффективно 
использовать время, чередовать деятельность во время урока, эффективно 
контролировать работу учащихся, развивать их творческие способности. 
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В последнее время наблюдается массовое внедрение Интернета  в школьное 
образование. Увеличивается число информационных ресурсов по всем предметам и 
химии в том числе. Учащиеся находят в Интернете дополнительную учебную 
информацию. Нельзя не сказать о значении Интернета для самообразования учителя. 
Богатые ресурсы Интернета позволяют коренным образом изменить организацию 
процесса обучения и воспитания учащихся. 

В заключении хочется отметить, что использование ИКТ в учебно-
воспитательном процессе обеспечивает интеллектуальное и творческое развитие 
школьников, рациональную организацию познавательной деятельности учащихся, 
повышает качество обучения и воспитания, осуществляет подготовку выпускников 
школы к жизни в условиях информационного прогресса. 

Использование новых информационных технологий в курсе химии значительно 
поднимает уровень обученности учащихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИК - ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
Иванова Т.C., Журба Д., Гуриненко Т., Канюка Ю.В. 

Донецкий национальный университет 
julija_kanuka@mail.ru 

 
ИК- технологии в учебном процессе на данном этапе развития общества стали 

занимать ведущую роль в образовании. Использование ИКТ позволяет учителю 
значительно облегчить, ускорить и сделать более наглядным процесс обучения. ИКТ 
способствуют развитию способностей учеников, существенно усиливают мотивацию и 
познавательный интерес учеников, повышают уровень интенсификации и 
индивидуализации обучения.  

Применение ИКТ при обучении химии чаще всего связано с демонстрацией 
мультимедийных презентаций, как готовых, так и собственного производства разной 
степени сложности. Это облегчает процесс объяснения нового материала, а также 
помогает при организации усвоения, обобщения и проверки знаний. В презентациях 
можно размещать схемы, таблицы, графики, видеофрагменты опытов, анимации, 
динамические рисунки, которые делают учебный материал более доступным и 
наглядным. 

Химия – специфический предмет, при изучении которого необходим 
эксперимент. В настоящее время учитель не всегда имеет возможность провести 
лабораторные опыты, практические работы, демонстрационный эксперимент. В этом 
случае удобно использовать компьютерные  технологии. Виртуальная химическая 
лаборатория дает возможность реализовать учителю исследовательский подход.  

Полезно использовать компьютерное тестирование на уроках химии. Это дает 
возможность организовывать контроль и самоконтроль знаний, осуществлять обратную 
связь, во время которой учитель получает информацию об особенностях усвоения 
учениками предмета.  

В последнее время на кафедре неорганической химии разрабатываются 
электронные учебно-методические пособия для учителей химии. Разработки ведутся с 
помощью языка программирования HTML. Язык HTML является очень эффективным в 
создании электронных пособий. С его помощью можно легко создать относительно 
простой, красиво оформленный и удобный для использования продукт. Разработанные 
пособия содержат календарно-тематическое планирование, электронные конспекты 
уроков, включающие необходимый теоретический материал, задания для закрепления 
материала,  демонстрационный эксперимент, справочные материалы (таблица 
Менделеева, таблица растворимости, ряд активности металлов), также предусмотрены 
задания для самоконтроля в тестовой форме после каждой темы. Такое электронное 
пособие может быть использовано учителем на любом этапе урока, а также учениками 
дома. Достоинством данного продукта является то, что он занимает небольшой объем и 
для его хранения не требуется больших ресурсов. Пособие может существовать как на 
диске или флэш-накопителе, так и на планшетах и даже телефонах, в которых есть 
интернет браузеры. Электронное пособие представляет собой интегрированное 
средство, выступающее как компонент поддержки учебного процесса. В электронном 
пособии информация представлена так, что сам обучаемый, следуя графическим и 
текстовым ссылкам, может использовать различные схемы работы с материалом. 
Благодаря этому пособию ученик сможет выбрать индивидуальную траекторию 
обучения.  

Использование ИКТ в учебном процессе поможет сформировать учебную 
мотивацию, повысить познавательную активность учеников и их стремление к 
самообразованию. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИММОБИЛИЗИРОВАННЫХ ФЕРМЕНТОВ  
В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ «МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЙСТВИЯ ФЕРМЕНТОВ И КАТАЛИЗАТОРОВ» 
Павлова А.С., Боровых В.В., Баранова О.В. 
Донецкий национальный университет 

vborovykh@yahoo.com 
 
Одним из важнейших элементов учебного процесса в ВУЗе является 

лабораторный практикум, позволяющий углубить, дополнить и закрепить знания, 
полученные на лекциях и семинарах. 

В учебном плане подготовки биохимиков, обучающихся по направлению 
«Химия» в Донецком национальном университете особое место занимает дисциплина 
«Молекулярные основы действия ферментов и катализаторов», поскольку раскрывает 
тонкие детали механизмов биохимических процессов. Лабораторный практикум в 
рамках этой дисциплины предусматривает изучение кинетики ферментативных 
процессов с использованием химических систем, моделирующих активный центр 
ферментов. 

Нами проведена работа по расширению спектра лабораторных работ по данной 
дисциплине с учетом такого активно развивающегося направления современной 
биохимии и биотехнологии, как применение иммобилизованных ферментов. 
Использование нативных ферментов в лабораторном практикуме связано с 
определенными трудностями по причине высокой лабильности белковых молекул, в то 
же время известно, что в иммобилизованном состоянии ферменты приобретают такие 
важные свойства как повышенная термостабильность, устойчивость к 
денатурирующим агентам и возможность выделения из реакционной смеси для 
повторного использования. 

В ряду гидролитических ферментов, используемых как катализаторы органо-
химических превращений, липазы (КФ 3.1.1.3) занимают особое место ввиду 
возможности их использования как в реакциях гидролиза липидов и сложных эфиров, 
так и в реакциях энантиоселективной этерификации и переэтерификации в 
органических растворителях или в водно-органических системах. Применение 
иммобилизованных липаз в энантиоселективном синтезе органических соединений 
обусловлено необходимостью получения органических соединений с высокой 
степенью оптической чистоты, в первую очередь лекарственных препаратов. 

Нами разработана лабораторная работа «Энантиоселективная переэтерификация 
винилацетата с втор.-бутиловым спиртом в присутствии иммобилизованной липазы». 
Стереоспецифичность фермента проявляется в том, что он, благодаря хиральности 
своего активного центра, превращает лишь один из энантиомеров рацемической смеси. 
В ходе выполнения работы студенты должны получить оптически чистый препарат 
втор.-бутилового эфира уксусной кислоты. Отработанная работа рекомендована 
кафедрой для включения в лабораторный практикум. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Пученкина Н.Ю., Канюка Ю.В. 
Донецкий национальный университет 

nadyenya@mail.ru 
 

При изучении химии важную роль играет химический эксперимент. Он придает 
особую специфику предмету химии. Эксперимент является одним из методов 
обучения, активизации познавательной деятельности, развития интереса к предмету, а 
также важным условием формирования представления о практическом применении 
химических знаний. 

В практике обучения химии традиционно принято деление химического 
эксперимента на демонстрационный, осуществляемый учителем, и ученический, 
выполняемый школьниками. 

Ученический эксперимент - это вид самостоятельной работы. Он не только 
обогащает учащихся новыми знаниями, понятиями, умениями, но и доказывает 
истинность приобретенных ими знаний, что обеспечивает более глубокое понимание и 
усвоение материала.  

Демонстрационным называют эксперимент, который проводит в классе учитель 
или лаборант. Демонстрационный  эксперимент является эффективнейшим средством 
наглядности в преподавании химии.  

Демонстрационный эксперимент  используется в следующих случаях: 
  Когда учащиеся, особенно на первых этапах обучения, не владеют в 

достаточной мере техникой выполнения опытов, а потому не в состоянии выполнять их 
самостоятельно 

 Когда техническое оснащение опыта сложно для учащихся или отсутствует 
соответствующее оборудование в достаточном количестве; 

 Когда по условиям техники безопасности учащимся запрещено использование 
некоторых веществ. 

Критерии выбора демонстрационного эксперимента: наглядность; простота; 
безопасность эксперимента; надежность; экологическая грамотность; экономичность 
эксперимента. 

Функции демонстрационного эксперимента: познавательная функция 
выражается в освоении методов химической науки; воспитательная функция 
заключается в формировании ряда черт личности; развивающая функция состоит в 
развитии самостоятельности, интеллектуальных умений, наблюдательности. 

Демонстрационный эксперимент по характеру познавательной деятельности 
учащихся делится на исследовательский и иллюстративный. 

При исследовательском эксперименте знания извлекаются из самого опыта. 
Объяснение учителя идет параллельно опыту, т.е. слово учителя дополняет 
наблюдения, сделанные в опыте, поясняет то, что видят учащиеся  

При иллюстративном эксперименте сначала дается словесное объяснение, 
расшифровка явления, а затем сам демонстрационный эксперимент. Т.е. слово учителя 
предшествует эксперименту, который выполняет иллюстративную функцию. Иными 
словами иллюстративный эксперимент подтверждает правильность изложенной 
преподавателем теории. 

В процессе демонстрационного эксперимента необходимо реализовать 
следующие требования: наглядность; выразительность; эмоциональность; 
оптимальность методики эксперимента; кратковременность; доступность для 
понимания; надежность; убедительность;  безопасность для учащихся и учителя. 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
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Сараева Ю.А., Полищук Е.Н*., Баранова О.В. 
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*Частная общеобразовательная школа I-III ступеней «Альтаир», г. Донецк 

as639823@mail.ru 
 

На сегодняшний день в образовании происходят кардинальные изменения, 
нацеленные на отказ от усвоения уже готовых знаний и выводов, и направленные на 
получение знаний на основе своего опыта и активной  практической деятельности в 
условиях, приближенных к  жизненным.  

Основные направления работы на современном этапе, формы и методы 
организации компетентностно-ориентированного обучения, а так же пути 
формирования жизненных компетентностей учащихся нашли свое отражение в 
относительно новой педагогической практике, а именно – в применении в учебном 
процессе технологических схем-опор. 

Основная задача исследования: обеспечение выхода учащихся на уровень 
базового образования, развитие познавательной и творческой активности, 
формирование не только предметных компетентностей, а и самообразовательной 
компетентности учащихся.  

С целью реализации компетентностно-ориентированного подхода,  в процессе 
овладения учащимися химическими знаниями, в ходе эксперимента использовалась 
технология  формирования жизненных компетентностей учащихся на основе внедрения 
элементов интерактивного обучения через использование технологических схем – 
опор. 

Цели технологии работы со схемой – опорой на уроке: 
 научить выделять в массе изучаемого материала главное, четко 
формулировать основные химические понятия и характеристики веществ, 
элементов; 

 научить устанавливать ассоциативные связи между новым и ранее изученным 
материалом, шифровать при помощи символов основные химические понятия; 

 обучить химическим знаниям на достаточно высоком уровне. 
Технология работы со схемой – опорой состоит в следующем: заполнение 

опорных конспектов под руководством учителя, в группе, в паре или в процессе 
самообразовательной деятельности учащегося, в течение одного или нескольких 
уроков, в соответствии с распределением учебной нагрузки на каждый урок. 

В результате такого подхода процесс обучения становится более эффективным, 
ученик полно, быстро и в оптимальной последовательности сможет осуществлять 
определённые умственные и практические действия.  

В процессе проведения эксперимента по реализации технологии формирования 
ключевых (жизненных) компетентностей учащихся на основе внедрения элементов 
интерактивного обучения через использование технологических схем – опор были 
разработаны конспекты – схемы – опоры по основным разделам школьной программы 
по органической химии и применены на уроках в частной общеобразовательной школе 
I-III ступеней «Альтаир». 

Применение метода возможно как для образования школьников, так и в рамках 
высшей школы, а также в режиме самообразования. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ПО РАЗДЕЛУ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ «КИНЕТИКА И КАТАЛИЗ» 
Сидоренков А.С., Полищук Т.Б. 

Донецкий национальный университет 
wm.nextgen@gmail.com 

 
Перед современным высшим образованием возникает ряд важных задач, которые 

направлены на улучшение качества учебного процесса, обеспечение научного уровня 
преподавания и успешного овладениями студентами основами наук. Согласно 
современным технологиям образования одним из основных компонентов учебной 
деятельности, который выдвигается на первый план, является самостоятельная работа 
студентов. Самостоятельная работа студентов направлена на выполнение 
разнообразных заданий с целью усвоения конкретных знаний и овладение 
определенными умениями. Именно самостоятельная работа должна вызывать живой 
интерес, активизировать процессы мышления, развивать учебные способности. 

Привить студентам навыки самостоятельности в приобретении знаний, умений 
самостоятельно оценивать свои знания – довольно сложная задача. Такая задача 
выполнима при достаточном методическом обеспечении дисциплины. 

Проблемы повышения качества и наглядности учебного материала могут быть в 
некоторой степени решены путем внедрения в учебный процесс современных средств 
обучения, основанных на использовании компьютерных технологий. 

С этой целью нами разработаны методические материалы к следующим 
лабораторным работам по разделу «Кинетика и катализ» с использованием 
компьютерной обучающей среды MOODLE: 

1. Определение скорости реакции разложения мочевины в водных растворах 
методом электропроводности. 

2. Изучение кинетики реакции омыления сложного эфира в присутствии ионов 
водорода . 

3. Определение константы скорости реакции инверсии тростникового сахара в 
присутствии катализатора. 

4. Изучение кинетики гомогенного распада перекиси водорода газометрическим 
методом. 

5. Определение кинетических и активационных параметров реакции йодирования 
ацетона. 

6. Изучение кинетики омыления сложного эфира в присутствии ионов гидроксила 
методом электропроводности. 

7. Фотоколориметрическое изучение кинетики разложения комплексного иона 
триоксалата марганца. 

Методические материалы содержат:  
1) теоретические материалы по механизму и кинетике изучаемых реакций; 
2) методики экспериментов; 
3) вопросы для допуска к лабораторным работам; 
4) задания к лабораторным работам; 
5) контрольные вопросы для защиты лабораторных работ; 
6) теоретический материал по данному разделу физической химии. 

Данные методические материалы, загруженные в среду MOODLE, могут быть 
использованы при самостоятельной подготовке студентов к лабораторным работам и 
для создания методического пособия. 
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 
Тарасенко У.А. 

ДОШ №20 г.Донецка 
 
Актуальным в образовании в последние годы стал вопрос о педагогических 

технологиях. Современные дети требуют от учителя постоянного поиска новых форм и 
методов работы. 

Им нужна мощная мотивация саморазвития и реализации своих творческих 
способностей.  

Творческие способности можно развить, создав для этого специальные условия. 
Если школьник с самого начала подготавливается к тому, что он должен создавать, 
придумывать, находить оригинальные решения известным проблемам, то личность 
этого школьника будет формироваться не так, как формируется личность ребенка, 
обучаемого в рамках идеологии - повторение сказанного учителем.  

Именно поэтому организация учебного процесса, связанная с развитием 
склонностей к критическому мышлению является инструментом, который позволяет 
разрешить противоречия между консервативными установками традиционного 
образования и авангардными идеями, позволит в большей степени реализовать те 
задачи, о которых было сказано выше. 

"Критическое мышление" - обозначение одного из педагогических подходов. Это 
технология построения урока на базе критического отношения к тексту, новый взгляд 
на способ формирования познания. Школа - это то место, где ребенку отвечают на 
вопросы, которые он не задавал. Уроки, выстроенные по технологии "критического 
мышления", побуждают детей самих задавать вопросы и активизируют к поиску ответа. 

Технология "критического мышления" позволяет активизировать 
интеллектуальную и эмоциональную деятельность ребенка, вовлечь в процесс 
обучения личностное начало ребенка. 

Одна из основных целей технологии развития критического мышления научить 
ученика самостоятельно мыслить, осмысливать, структурировать, передавать 
информацию, чтобы другие узнали о том, что новое он открыл для себя. 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Канюка Ю.В., Шестак К.В. 
Донецкий национальный университет 

julija_kanuka@mail.ru 
 

Одной из важнейших проблем, стоящих перед преподавателями любого 
образовательного учреждения среднего или высшего звена, является повышение 
качества подготовки специалистов. Студент и выпускник  учебного заведения должен 
не только получать знания по предметам программы, овладевать умениями и навыками 
использования этих знаний, методами исследовательской работы, но и уметь 
самостоятельно приобретать новые научные сведения. Поэтому самостоятельная 
работа студентов – не просто важная форма организации учебного процесса, а его 
основа. Важнейшим условием эффективности самостоятельной работы студентов 
является разработка комплекса методического обеспечения. 

Многолетняя практика работы сo студентами I курсов свидетельствует о том, что, 
к сожалению, подавляющее большинство учащихся не обладают еще навыками 
целенаправленной организации умственного труда и самостоятельной работы. Поэтому 
появилась необходимость разработки дополнительного  средства обучения – рабочей 
тетради на печатной основе по курсу «Общая и неорганическая химия», с помощью 
которого можно индивидуализировать учебный процесс, и дать возможность студентам 
приобрести навыки самостоятельной работы.  

Структура и содержание рабочей тетради определены следующим образом: 
1. Информационный комплекс по каждой теме курса: краткие 

теоретические сведения, алгоритм решения типовых задач. 
2. Задачи и упражнения для самостоятельной работы студентов: типовые, 

развивающие и творческие задачи и упражнения. 
3. Обобщение и заключение по каждой теме: примечания, резюме, выводы, 

контрольные вопросы, карты программированного контроля, список литературы. 
Рабочая тетрадь включает вопросы и задания следующих групп: 
•  воспроизведение изученного материала; 
•  развитие мыслительных операций; 
•  практическое применение полученных теоретических знаний. 
Разработанная нами тетрадь включает следующие темы курса «Общая и 

неорганическая химия»:  Основные законы химии; Растворы. Способы выражения 
концентрации растворов;  Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева;  
Химическая связь;  Скорость химических реакций и химическое равновесие;  Физико-
химические свойства растворов;  Окислительно-восстановительные реакции;  
Равновесия в растворах электролитов;  Химия элементов. 

К основным достоинствам рабочей тетради можно отнести: контроль 
мыслительной деятельности учащихся, системный подбор  постепенно усложняющихся 
заданий, возможность решения большего числа задач, индивидуализация обучения, 
наличие обратной связи, коррекция знаний студентов.  Кроме того, листы рабочей 
тетради позволяют заметить ошибки в момент свершения. 

Применение рабочей тетради в обучении улучшает качество образования, 
повышает эффективность учебного процесса на основе его индивидуализации, 
появляется возможность реализации перспективных методов обучения. 
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РОЗРОБКА ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ «ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ» 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Юрчак К.А., Хижан О.І. 
Донецький національний університет 

xm-a07katya@mail.ru 
 

У наш час Інтернет-технологій багато аспектів нашого життя переноситься в 
мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку інформаційного суспільства. Не стає 
виключенням і освіта. Інтернет дає змогу розширити можливості навчання, зробити 
його справді повноцінним та всеохоплюючим. 

Підвищення якості освіти студентів безпосередньо зв'язане з використанням 
кредитно-модульної системи. Однією з інноваційних форм самостійної роботи є 
дистанційне навчання. 

Метою даної роботи стала розробка курсу дистанційного навчання «Фізична та 
колоїдна хімія для студентів біологічного факультету» в оболонці Moodle. 

Курс містить організаційний блок, 4 тематичних блоки і контролюючий блок. 
Тематичні блоки мають назву: 
- Термодинаміка; 
- Електрохімія; 
- Хімічна кінетика та каталіз; 
- Колоїдна хімія. 
Організаційний блок містить: 

1. робочу програму з описом структури курсу, учбових матеріалів і системи 
оцінювання, методичні рекомендації для студентів щодо вивчення дисципліни; 

2. глосарій – словник, зв'язаний гіперпосиланнями з основним текстом, 
3. форум новин – інформаційний форум, в якому дається інформація про новини 

курсу (наприклад, поповнення матеріалів курсу); 
4. зворотний зв'язок – чати, форуми. 

Кожний тематичний блок включає: 
1. лекції з гіперпосиланнями на глосарій;  
2. тести для самоперевірки: закриті, відкриті, на відповідність; 
3. приклади розв’язання задач; 
4. розрахункові задачі для самоперевірки у вигляді: чисельних питань, тестів, 

робочих зошитів. 
В кінці курсу передбачається заліковий змістовий модульний тест, який 

складатиметься з пробних та нових завдань і задачі у вигляді робочого зошиту. 
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