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CRYSTAL STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE PRECURSOR
[Ni(H2O)6](HTBA)2·2Н2О AND THE COMPLEXES M(HTBA)2(H2O)2 (M = Ni, Co, Fe)
Golovnev N.N.*, Dmitrushkov M.S. *, Sidorenko M.Y.*, Molokeev M.S.**,
Vereshchagin S.N.***, Atuchin V.V.****
*Department of Chemistry, Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia
**Laboratory of Crystal Physics, Kirensky Institute of Physics, SB RAS, Krasnoyarsk, Russia
***Laboratory of Catalytic Conversion of Small Molecules, Institute of Chemistry and
Chemical Technology, SB RAS, Krasnoyarsk, Russia
****Laboratory of Optical Materials and Structures, Institute of Semiconductor Physics, SB
RAS, Novosibirsk, Russia
chem-science@mail.ru
Four new compounds, the discrete complex [Ni(H2O)6](HTBA)2.2Н2О (1) and the
polymers Ni(H2O)2(HTBA-O,S)2 (2), Co(H2O)2(HTBA-O,S)2 (3) and Fe(H2O)2(HTBA-O,S)2
(4) (H2TBA = 2-thiobarbituric acid, C4H4N2O2S), have been synthesized and structurally
characterized. The structure of 1 has been solved by X-ray single-crystal diffraction analysis.
The Ni(H2O)62+ cation has an almost ideal octahedral geometry, and there is no coordination of
Ni(II) by HTBA− in 1. Complexes 2–4 have been characterized by powder XRD, TG-DSC and
FT-IR. In the isostructural polymers 2–4, the metals are six-coordinated, and the octahedrons
are connected by μ2-O,S bridging ligands. Each of the M(II) ions is surrounded by two water
molecules, two O-coordinated HTBA− ions and two S-coordinated HTBA− ions, with all pairs
being in trans-positions.
Hydrogen bonding and π–
π interactions play an
important role for the
construction
of
the
supramolecular
3D
structures of 2–4. The
formation
of
the
complexes
has
been
evidenced by infrared
spectroscopy. The thermal
decomposition of 2–4
under oxidative conditions
has been divided into
three
major
stages:
dehydration,
oxidative
degradation of the organic
moiety and transformation
of the inorganic residue.
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THE MECHANISM OF ZnAl2O4 SPINEL FORMATION FROM THE THERMAL
DECOMPOSITION OF CO-PRECIPITATED HYDROXIDES
Tatarchuk T.R., Lyaskovska M.R., Starko I.Y., Myslyn M.V.
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
tatar_ch@inbox.ru
Spinel type materials have long been a topic of interest because they may exhibit
different sizes depending on synthesis type. Also, they can be use as magnetic materials,
pigments, catalyst and refractory materials. Among them, zinc aluminate spinel is of interest
due to its properties such as high mechanical resistance, high thermal stability, low temperature
sinterability, low surface acidity and good diffusion. Zinc aluminate spinel has the normal
spinel structure and the chemical formula of AB2O4 in which Zn2+ (A) ions occupy tetrahedral
sites and Al3+ (B) ions the octahedral sites. In order to synthesize spinels with high surface area,
different wet chemistry techniques have been attempted such as co-precipitation, hydrothermal
method, sol–gel, combustion, microemulsion, sonocnemical method, etc.
In this paper we have used co-precipitation method for synthesizing zinc aluminate. This
is a proper technique for synthesizing monodisperse nanoparticles with small sized, which are
very important for applications. But the mechanism of ZnAl2O4 formation almost not studied,
and the aim of this paper is to trace back through the formation of spinel normal structure,
which is a zinc aluminate - from a position of crystallquasichemistry.
Zinc aluminate were prepared by using co-precipitation method from
(NH4)Al(SO4)2·12H2O and (NH4)2Zn(SO4)2·6H2O as starting materials for zinc and aluminium
sources. Precipitation was performed using NaHCO3. The formed hydroxides filtered, heated
on a sand bath until such time as no stopped stand out gases and steam. Then received mixture
were calcinated in the furnace at 12000C for 3 h. The expected chemical reactions are:
2(NH4)Al(SO4)2·12H2O + 6NaHCO3 = 2Al(ОН)3↓ + 6СО2 + 3Na2SO4 + (NH4)2SO4 + 12H2O
(NH4)2Zn(SO4)2·6H2O + 2NaHCO3 = 2Zn(ОН)2↓ + 2СО2 + Na2SO4 + (NH4)2SO4 + 6H2O
Zn(ОН)2 + 2Al(ОН)3 = Al2O3 + ZnO + 4H2O
Al2O3 + ZnO = ZnAl2O4
It was described processes occurring on the surface of zinc oxide and aluminum oxide
using the crystallquasichemical model. Crystallquasichemical formula of zinc aluminate is
Zn ×A Al×2 B O×4 O . On the surface of phases ZnO and Al2O3 spinel phase is formed, that creates

[ ]( )

a sequence of layers ZnO⏐ZnAl2O4⏐Al2O3. When we consider the processes on the surface of
ZnO (matrix), while Al2O3 can be regard as an impurity and as a result be produced defective
zinc oxide phase. When we consider processes on the surface of Al2O3 (matrix), while ZnO impurities, resulting in the formation of defective aluminum oxide phase:
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ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕШАННОАМИДНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ
СОЕДИНЕНИЙ НИКОТИНАТА ЦИНКА
Абдуллаева Ф.А., Ибрагимова М.Р., Хасанов Ш.Б.
Ургенчский государственный университет имени Аль-Хорезми, Узбекистан
afazilat@bk.ru, shadlik@mail.ru

Для исследования свойств смешанноамидных координационных соединений
никотината цинка (Zn(HK-H)2) с ацетамидом (АА), карбамидом (К), тиокарбамидом (ТК)
и никотинамидом (АНК) синтез проводили механохимическим способом. Исходные
компоненты и никотинат цинка (II):L1:L2, взятые в мольном соотношении 1:2:2 при
комнатной температуре интенсивно растирались в шаровой мельнице с рабочим телом 26 в течение 17 минут.
Сравнение дифрактограмм свободных молекул лигандов и синтезированных
соединений показал несоответствие дифрактограмм, а это указывает, что
синтезированные соединения имеют индивидуальные, отличные от исходных веществ,
кристаллические решетки.
Термический анализ проводили на дериватографе системы Паулик-Паулик-Эрдей
со скоростью 10 град/мин и навеской 0,1-0,2 г при чувствительности гальванометров
Т-900, ТГ-200, ДТА, ДТГ – 1/10. Запись проводили при атмосферных условиях.
Держателем служил корундовый тигель с диаметром 10 мм без крышки. В качестве
эталона использовали Al2O3.
ИК - спектры координационных соединений записывали в области 400 – 4000 см-1
на спектрометре AVIATAR-360 фирмы «Nicolet».
В ИК - спектрах синтезированных соединений в координированных молекулах
ацетамида и карбамида частота валентного колебания С=О группы понижается на
5-41 см-1 и 11-21 см-1 соответственно, а частота поглощения С-N группы повышается 1944 см-1 и 11-38 см-1, что указывает на координацию ацетамида и карбамида с ионом
кобальта через атом кислорода карбонильной группы. Частота валентных колебаний
С-S группы в тиокарбамида при переходе в координированное состояние понижается на
20 см-1 и 22 см-1 соответственно. Это является свидетельством координации
центрального атома через атом серы.
В никотинамиде частота колебания кольца при 703 см-1 расщепляется, при этом
наблюдается одновременное повышение и понижение частот колебаний кольца
соответственно на 16 см-1 и 2-52 см-1. Это указывает на координацию никотинамида
через гетероатом азота пиридинового кольца.
Полосы при 3200-3500 см-1 подтверждает наличие в молекуле кристаллизационных
молекул воды.
В ИК-спектрах комплексов наблюдаются две интенсивные полосы с максимумами
поглощения в области 1557-1617 см-1 и 1373-1401 см-1, отвечающие валентным
ассиметричным и симметричным колебаниям карбоксилатной группы. Величина Δν =
νas(COO-) - νs(COO-) равна 166-218 см-1 и свидетельствует в пользу монодентатной
координации карбоксилатной группы.
Таким образом, на основании результатов физико-химических исследований
установлено, что в синтезированных соединениях молекулы воды находятся во внешней
сфере и удерживаются посредством водородной связи. Молекулы ацетамида и
карбамида координируются с центральным атомом через атом кислорода карбонильной
группы, тиокарбамид через атом серы. Изменение колебаний пиридинового кольца
свидетельствует о координации никотинамида через гетероатом азота кольца.
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В ТРОЙНОЙ СИСТЕМЕ Pb-Te-O
Биланчук Л.В.1, Милян П.М.2, Кун А.В.1, Товт В.А.1
1
Ужгородский национальный университет
2
НИИ физики и химии твердого тела УжНУ
pet-milyan@yandex.ru

Для достижения основной задачи современного материаловедения – создания
материалов с технически важным комплексом свойств и эксплуатационными
характеристиками, необходимо установление функциональных связей “составструктура-свойство”, позволяющих вести целенаправленный поиск и синтез
необходимых материалов с заранее заданными свойствами.
Исследование фазовых равновесий служит научным фундаментом для разработки
физико-химических основ получения сложных оксидных соединений.
В настоящей работе проведено исследование тройной системы Pb-Te-O (разрез
PbO-TeO2), которая представляет определенный научный и практический интерес,
поскольку здесь имеются соединения, обладающие важными физико-химическими
свойствами.
В результате проведенного рентгенофазового и дифференциально-термического
анализов в системе Pb-Te-О обнаружено тернарное соединение PbTeO3, плавящееся
конгруэнтно при температуре 838 К. Это соединение кристаллизуется в тетрагональной
сингонии, пр. гр. Р41, параметры кристаллической решетки а=5,325(6), с=11,953(8) Ǻ.
В области 530-550 К для сложного оксида PbTeO3 установлена значительная
диэлектрическая проницаемость, что свидетельствует о присутствии сегнетоэлектрических свойств в данном материале.
Разработан оптимальный технологический режим получения теллурита плюмбума
PbTeO3.
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ПОЛУЧЕНИЕ И СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЧАСТИЦ ZnS, CdS И CuS
Булгакова А.В., Софронов Д.С.
ГНУ НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины, Харьков
bulgakova.alena.vladimirovna@gmail.com

Сульфиды двухвалентных металлов рассматриваются как перспективные
материалы для создания селективных сорбентов для извлечения ионов тяжелых
металлов и радионуклидов из водных объектов. В работе исследовано влияние условий
осаждения из водных растворов (аниона прекурсора металла, рН, концентрации
тиомочевины и микроволнового (МВ) излучения) на морфологические характеристики
частиц ZnS, CdS и CuS, а также влияние рН на степень извлечения тяжелых металлов.
Осаждение проводили из 0,1-1 М растворов нитратов, сульфатов и хлоридов цинка,
кадмия и меди тиомочевиной. рН растворов варьировали от 8 до 12 добавлением водного
раствора аммиака. Температура осаждения составляла 100°С. МВ синтез проводили на
МВ установке MARS (GEM Corporation Matthews, USA) при 90 и 150°С.
Установлено, что наибольшее влияние на морфологические характеристики
сульфидов меди, цинка и кадмия оказывают концентрация тиомочевины и рН
осаждения. Из нитратных и хлоридных растворов при pH 8 и стехиометрическом
соотношении
с(Ме2+):с((NH2)2CS)
образуется
мелкодисперсный
порошок,
сформированный сферическими частицами с размерами 100-150 нм. Увеличение
содержания тиомочевины приводит к укрупнению частиц до 0,7-1,2 мкм. Повышение pH
способствует образованию более мелких частиц с размерами менее 100 нм. Из
сульфатных растворов при соотношении с(Zn2+):с((NH2)2CS) 1:1 и 1:4 осаждаются
пластинки размером несколько микрон наряду со сферическими агломератами.
Применение микроволнового нагрева способствует формированию крупных плотных
сферических частиц для ZnS (1,5-2,5 мкм) и агломерированных частиц в форме «цветка»
CdS (4-6 мкм), состоящих из мелких пластинок.
Полученные частицы сульфидов металлов использовали для исследования влияния
рН на степень извлечения Ce, Eu, Fe(III), Al, Cd, Cu(II), Со, Mn(II) и Sr из модельных
растворов. Установлено, что на частицах ZnS, CdS и CuS в диапазоне рН 4-9 степень
извлечения ионов Ce, Eu и Cu(II) (только для ZnS, CdS) составляет 95-97%, а Al
сорбируются в интервале рН 5-8 (степень извлечения достигает 98%). Для Fe(III), Cd, Со,
Mn(II) и Sr характерно увеличение степени извлечения с ростом рН раствора и
достижение максимальных значений при рН 8: 98% Fe(III) (на частицах ZnS и CuS), 98%
Cd (на частицах CuS), 90% Со (на частицах CdS), Mn(II) 80% (на частицах CdS и CuS),
80% Sr (на частицах CuS) соответственно.
Сорбционная емкость частиц ZnS (рН 5) для европия, стронция и кобальта
составляет соответственно 15,5 мг/г, 8,03 мг/г и 5,56 мг/г.
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ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ У СИСТЕМІ SbSeI - CdSe
Віскунець Л.М., Олексеюк І. Д.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк
viskunets@gmail.com

Сполуки AVBVICVII (AV – As, Sb, Bi; BVI – S, Se; CVII– I, Cl, Br) завдяки наявності
сегнетоелектричних властивостей і яскраво вираженому п’єзоефекту, а також відносно
високій концентрації нерівноважних носіїв заряду і високим значенням їх рухливості,
відносять до класу сегнетоелектриків-фотопровідників. Тому, дослідження
халькогалогенідів в цьому напрямі є перспективним.
Вихідні сполуки системи SbSeI та CdSe плавляться конгруентно при температурах
725 К та 1512 К відповідно. SbSeI кристалізується в ромбічній сингонії (ПГ Pnma) з
параметрами елементарної комірки a = 0,41452(3), b = 0,86986(9), c = 1,03927(9) нм, а
CdSe – в структурі в’юрциту (ПГ P63mc) з а = 0,4309 нм, с = 0,7021 нм.
Для дослідження взаємодії компонентів у системі отримано 14 зразків. Компоновку
шихти проводили з попередньо синтезованого двотемпературним методом із SbSeI та
простих речовин високої чистоти (кадмій – 99,999 %, селен – 99,999 %). Синтез
проводився сплавленням розрахованих кількостей компонентів у вакуумованих до 10-2
Па кварцових ампулах. Температура синтезу складала 1000–1350 К в залежності від
складу зразків. Всі сплави відпалювались при 570 К протягом 250 год, після чого
проводилось їх загартування в холодній воді.
Дослідження здійснювали методами диференційно-термічного (ДТА) та
ренґенофазового (РФА) аналізів. Запис кривих ДТА проводили на дериватографі
системи Paulik-Paulik-Erdey з використанням комбінованої Pt/Pt-Rh термопари, РФА
здійснювали за порошкограмами, знятими на дифрактометрі ДРОН 4-13
(CuKα-випромінювання, крок сканування – 0,05º, час експозиції – 5 с).
За результатами РФА та ДТА аналізів в досліджуваній системі встановлено
існування двох сполук CdSbSe2I та CdSb2Se3I2. Обидві сполуки плавляться
інконгруентно при температурі 710 К (L + CdSe ⇔ CdSbSe2I) та 686 К (L + CdSbSe2I ⇔
CdSb2Se3I2) відповідно. CdSbSe2I зазнає також поліморфного перетворення при 615 К. В
досліджуваній системі відбувається евтектичне перетворення при 600 К і 15 мол. % CdSe
(L ⇔ CdSb2Se3I2 + SbSeI). Розчинність на основі вихідних компонентів складає менше 5
мол. %.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ МОЛЕКУЛЯРНЫХ И
ВНУТРИКОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДИОКСОМОЛИБДЕНА(VI)
С β-ДИКАРБОНИЛЬНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
Войнова Е.В., Абраменко В.Л., Абдуллаева Э.Р., Сахно А.А.
Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля, Луганск
abramenko@lds.net.ua

Кето-енольная таутомерия β-дикарбонильных соединений (β-DicH) открывает
возможности синтеза на их основе комплексных соединений двух типов - молекулярных
комплексов (МК) с полностью сохраненной лигандной системой β-DicH
и
внутрикомплексных соединений (ВКС), содержащих депротонированные лиганды β-Dic .
Сведения о комплексах молибдена(VI) с β-DicH немногочисленны и относятся в
основном к синтезу ВКС типа МоО2(β-Dic)2 . В литературе описан синтез единственного
аддукта (МК) МоО2Сl2(β-DicH) (β-DicH – ацетилацетон). Авторами было установлено, что
при добавлении к взвеси MoO2Cl2 в бензоле эквимольного количества ацетилацетона
образуется раствор комплекса MoO2Cl2(Насас), который может быть выделен в
кристаллическом виде добавлением гексана в реакционную смесь. Предварительными
исследованиями нами установлено, что указанный аддукт легко образуется в виде
бесцветных кристаллов при медленном прикапывании раствора ацетилацетона в
абсолютном диэтиловом эфире к раствору диоксодихлорида молибдена в том же
растворителе. Комплексы получаются чистыми и с хорошим выходом (70-80%).
Аналогичные результаты были получены в тетрагидрофуране и диоксане с другими βдикарбонильными соединениями R1C(O)CH2C(O)R2 .
β-DicH: R1 = R2 = Me (I); R1 = Me , R2 = Ph (II); R1 = Me, R2 = OEt (III);
R1 = Me, R2 = OPri (IV); R1 = Me, R2 = O But (V); R1 = R2 = Ph (VI); R1 = CF3 , R2 = Me
(VII); R1 = CF3 , R2 = Ph (VIII); R1 = CF3 , R2 = 2-теноил (IX); R1 = CF3 ,
R2 = 3-пиридил (X).
Полученные комплексы представляют собой бесцветные или желтоватые вещества с
различной термостабильностью, устойчивые в сухой атмосфере, но легко
гидролизующиеся на воздухе с выделением НСl, растворимые во многих органических
растворителях с образованием бесцветных растворов.
Внутрикомплексные соединения МоО2(β-Dic)2 образуются с трудом и с низкими
выходами.
В
литературе
описаны
методы
получения
ацетилацетоната
диоксомолибдена(VI) длительным кипячением в ацетилацетоне порошка МоО3 или
подкислением водно-спиртовой смеси парамолибдата аммония с ацетилацетоном и
перекристаллизацией образовавшегося осадка комплекса МоО2(асас)2 из ацетилацетона.
Недавно описан метод получения β-дикетонатов диоксомолибдена(VI) медленным
добавлением спиртового раствора дикетонов к раствору молибдата натрия в 0,5 М НСl с
последующим охлаждением реакционной смеси до -300С и выдерживанием её в течение
суток. Выходы целевых продуктов доведены до 40-80 % .
Нами апробирован способ получения ВКС диоксомолибдена(VI) c β-дикетонами
методом лигандного обмена между МоО2(асас)2 и соответствующим лигандом II-X в
среде кипящего абсолютного этанола или бензола (толуола) с частичной отгонкой
растворителя. В некоторых случаях выходы дикетонатов МоО2(β-Dic)2 достигали 90-95 %
. Выделенные соединения идентифицированы методами элементного анализа, ИКспектроскопии и кондуктометрии. Обсуждено возможное строение полученных
комплексных соединений обоих типов - МК и ВКС.
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СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ ІМІДАЗОЛУ І
ПІРИМІДИНУ ТА ЇХ КОМПЛЕКСІВ З ЛАНТАНІДАМИ
Снурнікова О.В.1, Коровін О.Ю.1, Гуліда О.В.2
1
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України
2
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
lanthachem@ukr.net

Органічні молекули, що містять кон’юговані π-системи, широко досліджуються
зважаючи на їх можливе застосування в якості компонентів молекулярних фотонних
пристроїв та флуоресцентних сенсорних систем. У перспективі створення
флуоресцентних сенсорів біомедичного напряму особлива увага приділяється
нітрогенвмісним гетероциклічним сполукам, наприклад, похідним імідазолу та
піримідину, які розповсюджені в живій природі, оскільки мають структурну подібність з
пуриновими основами, амінокислотами, активними центрами ферментів і виконують
важливе значення в біохімічних процесах. Дана робота присвячена дослідженню
похідних імідазолу та піримідину, які є перспективним вихідними сполуками для
отримання фотометричних чи флуоресцентних хемосенсорів на катіони металів, аніони і
біологічно активні молекули та комплексів лантанідів на їх основі, які характеризуються
вузькосмуговою 4f-люмінесценцією і можуть застосовуватися у якості емісійних
матеріалів, зондів та маркерів.
Було
вивчено
зміну
спектральних властивостей
похідних
імідазолу
та
1 5
піримідину
(R -R
–
ароматичні
замісники:
феніл,
піридин,
фуран,
нітрофеніл, гідроксифеніл,
галогенфеніл, тощо),
в середовищі розчинників з різною полярністю та протоно-донорними властивостями,
що дає інформацію про можливість їх використання в якості флуоресцентних сенсорів
для візуалізації змін мікросередовища. Виявлено, що всі сполуки характеризуються
інтенсивним поглинанням в УФ-області та флуоресценцією у вигляді широких смуг в
області 380-600 нм. Як для спектрів поглинання, так і флуоресценції виявлені
сольватохромні ефекти. Дослідження спектрально-люмінесцентних характеристик
лігандів у розчинниках різної природи показало, що в сольватаційні ефекти, окрім
універсальних диполь-дипольних процесів, значний внесок роблять специфічні донорноакцепторні взаємодії. Встановлено, що при збільшенні як полярності розчинника, так і
його основності відбувається стабілізація збуджених електронних рівнів молекул (S1),
тоді як зростання кислотності розчинника призводить до стабілізації основних рівнів
лігандів (S0).
Залежно від характеру замісників та природи розчинників оптимізовані методики
синтезу комплексів з лантанідами. В лантанідвмісних комплексах з більшістю
досліджуваних лігандів зафіксована 4f-люмінесценція тербію та європію в видимій
області та ітербію в ІЧ-області спектру. Тенденція зміни квантових виходів 4fлюмінесцентних сигналів носить, в цілому, однаковий характер для комплексів Eu (III),
Tb(III) і Yb (III). Зміни квантових виходів 4f-люмінесценції в ряду даних лігандів
пов’язані як з положенням їх триплетних рівнів, так і зі зміною координуючих груп в
ряду функціональних похідних. Встановлено, що зі збільшенням донорності розчинника
інтенсивність 4f-люмінесценції комплексів лантанідів зростає.
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СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Pb8-хСахNa2(РO4)6
Жегайло А.О., Дідоренко К.Г., Ковальчук О.Б., Ігнатов О.В., Гетьман Є.І.
Донецький національний університет
zhegailoalisa@mail.ru

Стрімкий розвиток сучасної науки і техніки неможливий без створення нових
матеріалів із необхідним комплексом фізико-хімічних властивостей. Одним з способів
створення таких матеріалів, що здатні функціонувати в різноманітних умовах,
проявляючи при цьому особливі властивості, є модифікування неорганічних речовин
шляхом введення до їх кристалічної структури ізоморфних домішок. Одними з найбільш
досліджуваних речовин є сполуки родини апатиту, загальна формула яких має вигляд
M10(ZO4)6X2 (де M = Na+, K+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Pb2+, Cd2+, Eu3+,Y3+, La3+, тощо.; Z = Si4+,
Ge4+, P5+, V5+, As5+, S6+, Cr6+, тощо; X = OH-, F-, Cl-, Br-, I-, O2-,
- вакансії, тощо.).
Сполуки структури апатиту характеризуються наявністю різноманітних властивостей,
внаслідок чого широко використовуються в якості біологічно-активних, лазерних,
люмінесцентних матеріалів, сенсорів, сорбентів, каталізаторів, твердих електролітів,
тощо. Структура апатиту схильна до заміщення своїх структурних одиниць іншими
атомами, іонами або молекулами. Відомо, що при заміщенні одних атомів або іонів в
кристалічній структурі іншими структурними одиницями в певних межах можуть
змінюватись не лише міжатомні відстані та характер хімічного зв’язку але й властивості.
Тому мета даної роботи полягає в досліджені заміщення Плюмбуму на Кальцій в сполуці
Pb8Na2(PO4)6,
наслідком
якого
є
утворення
твердих
розчинів
складу
Pb8-xCaxNa2(PO4)6 (0 ≤ x ≤ 8).
Синтез твердих розчинів зазначеного складу проводили напівкерамічним методом,
в якому гомогенізація стехіометрічної кількості складових частин зразка відбувалась у
водному розчині, після чого розчинник обережно випаровували, а отриманий твердий
залишок прожарювали за температури 800 °С до досягнення постійності фазового
складу. Сумарний час прожарювання за температури синтезу склав 33 години.
Дослідження отриманих зразків проводили методами рентгенофазового та
рентгеноструктурного
аналізу
порошку
(ДРОН-3М
дифрактометр,
CuKαвипромінювання, фільтр-Ni), скануючої електронної мікроскопії (електронний мікроскоп
JSM-6490LV з використанням рентгенівського енергодисперсійного спектрометру INCA
Penta FETx3 (OXFORD Instruments). Повнопрофільний аналіз однофазних твердих
розчинів проводили за допомогою програми FULLPROF.2k з графічним інтерфейсом
WinPLOTR.
Методом рентгенофазового аналізу встановлено, що межа заміщення Плюмбуму на
Кальцій в сполуці Pb8-xCaxNa2(PO4)6 становить х < 5. В багатофазній області на
дифрактограмах окрім фази структури апатиту присутні також рефлекси фази
Ca10Na(PO4)7. На дифрактограмі зразка х=8 присутні лише рефлекси фаз подвійних
фосфатів NaCaPO4 і Ca10Na(PO4)7, та відсутні рефлекси фази структури апатиту. Перебіг
заміщення підтверджується зміною параметрів елементарної гексагональної комірки
структури апатиту, які розраховувались методом найменших квадратів з використанням
кремнію в якості зовнішнього еталону.
Про утворення однофазних розчинів свідчать також дані дослідження методом
скануючої електронної мікроскопії, згідно яких отримані зразки є дрібнодисперсними, а
всі хімічні елементи рівномірно розповсюджені по поверхні зразку.
Методом рентгеноструктурного аналізу порошку встановлено розподіл іонів
кальцію в катіонних позиціях структури апатиту та показано вплив ступеня заміщення
на зміну міжатомних відстаней в кристалічній структурі.
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ГЕТЕРОЯДЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЛАНТАНИДОВ С КАЛИКС[4]АРЕНАМИ,
МОДИФИЦИРОВАННЫМИ ЦИКЛИЧЕСКИМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ
Снурникова О.В.1, Ищенко Е.А.2
1
Физико-химический институт им. А.В. Богатского НАН Украины
2
Одеский национальний университет имени И.И. Мечникова
lanthachem@ukr.net

Каликс[4]арены, модифицированные краун-эфирными фрагментами, являются
перспективными
политопными
лигандами
для
создания
гетероядерных
лантанидсодержащих систем. Подобные соединения в литературе называют
мультиточечными или мультичувствительными (от англ. «multi-point or multi-responsive
receptor»), так как в них комбинируются разные по природе и свойствам
макроциклические фрагменты – каликс[4]ареновый и два краун-эфирных. Исследуемые
лиганды можно разделить на две группы. Одна, в которой каликс[4]ареновый макроцикл
связан с краун-эфирным заместителем амидной связью (L1H2, L3H2, L5H2, L6H2), вторая их восстановленные аналоги (L2H2, L4H2 и L7H2, см. рисунок).
Изучение комплексообразования с катионами
лантанидов (Ln) показало, что данные лиганды в
среде
ацетонитрила
образуют
гомоядерные
комплексы
стехиометрического
состава
Ln:LnН2=1:1, в которых f-катионы координируют
фенольные группы каликс[4]арена, либо Ln:LnН2=2:1, формируя сэндвичевые структуры.
Влияние природы краун-эфирного заместителя на
устойчивость комплексов 1:1 не прослеживается,
что связано с тем, что образование комплексов
проходит по каликс[4]ареновому фрагменту.
Установлено, что для соединений состава 1:1,
логарифмы констант устойчивости комплексов
составляют 5.4-7.1 для амидных и 5.2-5.9 для аминных производных. Для сэндвичевых
соединений устойчивость с 15-краун-5- и 15-бензокраун-5-заместителями выше
(lgK1=4.2-4.8, lgK2 = 2.6-2.8), по сравнению с 12-краун-4 и 18-краун-6 (lgK1=3.6-4.0;. lgK2.
= 1.2-1.4 и 1.5-1.8, соответственно). Следовательно, в первую очередь, образуются
моноядерные соединения лантанидов, которые координируют донорные атомы
фенольных и эфирных групп нижнего обода каликс[4]арена и являются более
устойчивыми по сравнению с комплексами краун-эфиров. Исходя из этого, синтез
гетероядерных соединений проводили блоковым методом на основе комплексов
лантанидов. Изменение интенсивности 4f-люминесценции гетероядерных комплексов
тербия в присутствии катионов s-металлов и их состав представлены в таблице.
I/I0* (соотношение s-металл:лантанид)
s-Катион
ТbL1Cl
ТbL2Cl ТbL3Cl ТbL4Cl ТbL5Cl
ТbL6Cl
ТbL7Cl
Na+
1.24 (1:1) 0.92 (1:1) 1.32 (1:1) 1.40 (1:1) 1.37 (1:1)
+
K
1.26 (1:1) 0.87 (1:1) 1.29 (1:1) 1.81 (2:1) 1.78 (2:1)
Mg2+
1.37 (1:1) 0.92 (1:1) 2.14 (2:1) 2.04 (2:1) 2.16 (2:1)
2+
Ca
1.23 (1:1) 0.86 (1:1) 1.19 (1:1) 1.56 (2:1) 1.49 (2:1)
∗I – интенсивность 4f-люминесценции гетероядерного комплекса; I0 – моноядерного
комплекса; СТbLCl=1×10-3 моль/л, CH3CN

Таким образом, при анализе влияния природы «второго» металла было
установлено, что наибольшие изменения 4f-люминесценции наблюдаются при
соответствии геометрических размеров s-катиона полости краун-эфирного заместителя.
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АДСОРБЦІЯ КАТІОНІВ Ag+ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ПОВЕРХНЕЮ МАГНЕТИТУ,
МОДИФІКОВАНОЮ ГІДРОКСОАПАТИТОМ
Камінський О.М1., Кусяк Н.В1., Подзюбанчук І.О1., Волошенюк О.В1.,
Петрановська А.Л2., Туранська С.П2., Горбик П.П2.
1
Житомирський державний університет ім. Івана Франка
2
Інститут хімії поверхні НАН України ім. О.О. Чуйка
alexkamin@ukr.net

Вдосконалення відомих та вивчення нових адсорбційних процесів набуває усе
більш важливого значення при створенні сучасних інноваційних технологій та відкриває
нові можливості їх використання. Зокрема, модифікування поверхні магніточутливих
мінеральних матриць дозволяє зробити такі частинки біосумісними.
В даній роботі досліджено адсорбційні властивості поверхонь нанорозмірного
магнетиту (Fe3O4) та нанокомпозитів на його основі, модифікованих гідроксоапатитом
(Fe3O4/ ГА) щодо катіонів Ag+.
Синтез магнетиту здійснювали методом Елмора. Покриття гідроксоапатиту на
поверхні високодисперсного магнетиту одержували золь-гель методом згідно реакції:
10Са(NO3)2 + 6(NH4)2HPO4 + 8NH3 + 2Н2О → Са10(PO4)6(ОН)2 + 20NH4NO3.
За даними рентгенофазного аналізу (дифрактометр ДРОН-УМ1) досліджувані
зразки містили магнетит і гідроксоапатит. Згідно даним РФС, величина співвідношення
Ca/P=1,7 в іммобілізованому поверхневому шарі синтезованих зразків відповідає
стехіометрії гідроксоапатиту. Середній розмір кристалітів магнетиту і гідроксоапатиту
{XE "гідроксоапатит"} розраховували згідно з рентгенівськими дифракційними піками, з
використанням формули Шеррера. Товщини іммобілізованих на поверхні наночастинок
магнетиту шарів гідроксоапатиту, визначені за співвідношенням площі Fe2p-/Fe3p- ліній,
є близькими і становлять ~ 4 нм (оцінено за приростом маси нанокомпозиту, яка
становила 30%).
Адсорбційну ємність (А) на поверхні вихідного та модифікованого магнетиту
визначали вимірюванням концентрації іонів Ag+ в розчинах до і після адсорбції із
застосуванням атомно-абсорбційного методу за допомогою спектрофотометра С - 115 М
у полум’яній суміші ацетилен-повітря. Вимірювання проводили при довжині хвилі 338,3
нм. Для досліджень використали водні розчини Ag+ з діапазоном концентрацій 10 – 350
мг/л. Максимальне вилучення катіонів срібла з водних розчинів відбувається вже за
перші 30 – 40 хвилин.
Одержані результати свідчать про значну адсорбційну активність поверхні
синтезованих зразків щодо катіонів Ag+. Так, для
Fe3O4 при 298 К, рН = 8,8, Аmax = 47,0 мг/г, R %
(ступінь вилучення) становить 73,9%, а для
нанокомпозиту Fe3O4/ГА за тих же умов Аmax =
50,4 мг/г, R % - 93,3 %. Зростання рівноважної
концентрації Ag+ призводить до адсорбційного
насичення моношару поверхні адсорбентів. Така
форма ізотерм може бути описана рівнянням
Ленгмюра, яке справедливе для адсорбентів з
енергетично
еквівалентними
адсорбційними
центрами (рис.1).
Рис. 1. Ізотерми адсорбції іонів Ag+ поверхнею чистого магнетиту (а) та
нанокомпозиту Fe3O4/ГА (б).
Наведені результати свідчать про перспективність використання нанорозмірного
магнетиту та композиту Fe3O4/ГА в якості біосумісних магніточутливих композитів для
для медико-біологічних та технічних застосувань.
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ГЕТЕРОПОЛИВОЛЬФРАМАТЫ ЛАНТАНИДОВ С Ni-СОДЕРЖАЩИМ
АНИОНОМ ТИПА АНДЕРСОНА
Касьянова К.В., Беличенко М.А., Гумерова Н.И., Розанцев Г.М., Радио С. В.
Донецкий национальный университет
n.gumerova@donnu.edu.ua

Поглощение

Полианионы со структурой Андерсона [НхXM6O24]n– (М – Мо, W, Х – гетероатом)
были впервые описаны в 1937 г., но только в последние годы эти соединения в основном
исследуются как неорганические блоки для построения необычных 0D, 1D, 2D и 3D
многофункциональных
соединений.
Катионы
лантанидов
могут
придавать
гетерополисоединениям люминисцентные и магнитные свойства, образовывать новые
каталитические центры, что может значительно расширить их области применения.
Основываясь на эти данные, было получено ряд соединений, в которых в качестве
линкеров гетерополианионов со структурой Андерсона выступают катионы
редкоземельных металлов.
Возможность образования никельсодержащих гетерополианионов со структурой
Андерсона и получение растворимой в воде соли Na4[Ni(OH)6W6O18]·16H2O были взяты
за основу для разработки условий синтеза
новых
полиоксовольфраматов
Ln4[Ni(OH)6W6O18]3·nH2O (Ln = Nd, Eu, Gd,
νW=O
νWOW
Ho, Lu). Новизна данной работы состоит в
том, что впервые синтезированы соли с
катионами
лантанидов
и
вольфрамсодержащим
анионом
типа
Андерсона
как
по
прямой
реакции
а)
взаимодействия Ln(NO3)3 (Ln = Nd, Eu, Gd,
Ho, Lu) с подкисленным водным раствором
вольфрамата натрия и нитрата никеля:
4 Ln3+ + 3 Ni2+ + 18 H+ + 18 WO42- + nH2O =
б)
= Ln4[Ni(OH)6W6O18]·nH2O ↓,
так и по обменной реакции взаимодействия
в)
Ln(NO3)3 с раствором
гетерополигексавольфрамоникелата (ІІ)
г)
натрия:
4 Ln3+ + 3 [Ni(OH)6W6O18]4- + nH2O =
= Ln4[Ni(OH)6W6O18]·nH2O ↓.
д)
Методом
ИК-спектроскопического
ν, см-1
анализа показано, что анионы в выделенных
400
600
800
1000
1200
солях относятся к структуре Андерсона
[Ni(OH)6W6O18]4– (рис. 1). Методом ТГА
Рис. 1. ИК-спектры синтезированных
охарактеризована
природа
воды
в
гетерополисоединений:
синтезированных соединениях. Методом
а) Lu4[Ni(OH)6W6O18]3·42H2O;
сканирующей электронной микроскопии
б) Lu4[Ni(OH)6W6O18]3·41H2O;
исследована
морфология
поверхности
в) Eu4[Ni(OH)6W6O18]3·39H2O;
полученных солей и установлено, что способ
г) Eu4[Ni(OH)6W6O18]3·41H2O;
получения влияет на размер зерен: 100-250 нм
д) Na4[Ni(OH)6W6O18]·16H2O.
в случае прямой реакции, 200-400 нм в случае
обменной
реакции.
Однофазность
полученных солей подтверждена равномерным контрастом поверхности в режиме
обратнорассеянных электронов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАРГАНЦА(II) C ВАЛИНОМ И ß-АЛАНИНОМ
Кахраманова Ш.И., Османов Н.С., Кулиева Э.А., Аскерова Т.Я.
Институт химических проблем им. акад. М.Ф.Нагиева НАН Азербайджана
iradam@rambler.ru

Координационные соединения переходных металлов с полифункциональными
лигандами представляет не только теоретический, но и практический интерес. Эти
соединения могут применяться в качестве катализаторов во многих органических
синтезах, в качестве исходных продуктов для получения окисных и металлических
покрытий на различных подложках, в качестве минеральных удобрений в сельском
хозяйстве.
Из литературы известно, что координационные соединения марганца с
аминокислотами до настоящего времени малоизученны. Поэтому осуществление
синтеза, изучение строения и свойств этих соединений является актуальной задачей.
В данной работе представлены комплексные соединения марганца(II) c валином,
ß-аланином .
Методами
химического
рентгенофазового,
ИК-спектрального
и
термогравиметрического анализов установлен состав и строение полученных
комплексов.
Для определения характера координации лиганда с ионом металла был проведен
ИК-спектральный анализ полученных комплексов, который показал, что процесс
комплексообразования сопровождается существенными спектральными изменениями
по сравнению со спектром свободного лиганда. Так, в спектрах комплексов состава
[MnLI2(Н2О)2].Н2О, [MnСl2LII2] ( LI-валином, LII-ß-аланином) наблюдается интенсивная
широкая полоса поглощения с максимумом при 1700 см-1, которая характерна для
валентных колебаний не ионизированной (протонированной) карбоксильной группы.
Отметим, что данная полоса поглощения в спектре аминокислоты наблюдается при 1600
см-1, что характерно для ионизированной карбоксильной группы. Кроме того, в спектре
свободного лиганда наблюдаются полосы поглощения при
1325 и 1260 см-1,
характерные для депротонированных карбоксильных групп. Эти полосы поглощения
показывают, что молекулы
аминокислоты являются биполярными
в которых
присутствуют сильные внутри- или межмолекулярные водородные связи. Такое
высокочастотное смещение полос, характерных для карбоксильных групп, указывают на
то, что аминокислота с металлом координируется через атом азота, а карбоксильная
группа остается в протонированной форме.
Термогравиметрическим
методом
изучено
термическое
разложение
синтезированных комплексов и показано, что процесс термолиза проходит в нескольких
этапах и конечным твердофазным продуктом термораспада во всех случаях является
оксид марганца(III).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОЛИЗА ТЕТРАЭТОКСИСИЛАНА
ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Каюн И.Г., Кіріченко С.Б.
Государственное высшее учебное заведение «Украинский государственный химикотехнологический университет»
igorkayun@rambler.ru

Композитный фотонный кристалл, состоящий из опаловой матрицы SiO2 и
заполненных пор диоксидом ванадия, является перспективным материалом для
применения в качестве переключающего элемента в оптике. Качество композитного
фотонного кристалла SiO2-VO2 определяется дефектностью опаловой матрицы, которая
в условиях самосборки частиц значительно зависит от их монодисперсности. Получение
частиц SiO2 по методу Штобера происходит в спиртовой среде в соответствии с
химической реакцией:
Si(C2H5O)4+2H2O→SiO2+4C2H5OH

(1)

При этом монодисперсность частиц в значительной степени зависит от чистоты
реагентов, их концентрации и температуры. Данные, приводимые в литературе, о
влиянии разных факторов на характеристики частиц заметно различаются между собой.
Некоторые
особенности
реакции
гидролиза
ТЭОС
можно
определить
турбидиметрическим методом. В соответствии с законом Релея оптическая плотность
зависит от концентрации частиц в растворе и их размера. Таким образом, измерение
оптической плотности при прохождении реакции (1) позволит определить влияние
разных факторов на длительность процесса, размер частиц либо их концентрацию.
Измерение оптической плотности рассматриваемой дисперсной системы
проводились с применением фотоколориметра КФК-2М на длине волны 440 нм, при
разных исходных концентрациях реагентов (рис. 1), при этом время прохождения
реакции составляет от 45 до 160 мин.

Рис. 1 – Изменение оптической плотности дисперсной системы при гидролизе
ТЭОС разных исходных концентраций реагентов: – NH4OH – 1.42%, H2O – 25.65%,
Si(OC2H5)4 – 1,97%; - - NH4OH – 1.15%, H2O – 21.4%, Si(OC2H5)4 – 1.57%; - · - NH4OH –
0.82%, H2O – 16.46%, Si(OC2H5)4 – 1,13%.
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ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА И ОСОБЕННОСТЕЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ СОЕДИНЕНИЯ Pb8Ln2(GeO4)4(VO4)2, ГДЕ Ln = Eu, Sm
Клягина А. А., Яблочкова Н. В.
Донецкий национальный университет
alyaklyagina@mail.ru

В последние годы интерес исследователей к соединениям со структурой апатита не
ослабевает. Во-первых, таким соединениям присущ комплекс практически значимых
свойств, поэтому они могут быть использованы, например, в качестве твердых
стабильных форм для утилизации радиоактивных отходов, сорбентов, твердых
электролитов, катализаторов, люминофоров, лазерных материалов и во многих других
случаях. Во-вторых, для них характерен широкий спектр изоморфных замещений,
позволяющий путем введения изоморфных компонентов регулировать их свойства.
В отличие от хорошо изученного кальциевого гидроксиапатита, его свинцовые
аналоги, а также соединения, содержащие в своем составе вместо PO43--групп другие
ионы (например, VO43-, AsO43-, GeO43- и т.д.), на сегодняшний день изучены в гораздо
меньшей степени. Не последнее место среди этих соединений занимает германатованадат Pb10(GeO4)4(VO4)2. При модификации редкоземельными элементами (РЗЭ) он
может стать люминофором, щелочными металлами - твердыми электролитом с более
высокой ионной проводимостью. В данной работе изучены условия синтеза соединений
Pb8Ln2(GeO4)4(VO4)2 (где Ln – Eu, Sm), уточнена их кристаллическая структура, изучены
электрофизические свойства соединения состава Pb8Sm2(GeO4)4(VO4)2.
Фазовый состав соединений контролировали методом РФА. Рентгенограммы
снимали на дифрактометре ДРОН-3 с использованием CuKα-излучения и Ni фильтра.
Скорость движения счетчика составляла 2° в минуту (2θ). Было установлено, что
достичь постоянства фазового состава и получить однофазные образцы можно после
прокаливания при температуре 800ºС в течение 30 часов.
Для
уточнения
кристаллической
структуры
использовался
массив
экспериментальных интенсивностей и углов отражения в интервале от 15 до 140° (2θ),
полученных из поликристаллических образцов в пошаговом режиме съемки на том же
дифрактометре. Время экспозиции в каждой точке и шаг сканирования составляли
соответственно 10 секунд и 0,05°. Расчет проводили с использованием программы
FullProf.2k (version 2.80) из пакета программ WinPLOTR. В качестве исходных данных
для расчетов использовали координаты атомов в гидроксиапатите кальция. Установлено,
что при замещении свинца на РЗЭ атомы последних располагаются в основном в
позиции Pb(1).
С помощью измерения импеданса получили зависимость электрической
проводимости образцов состава Pb8Sm2(GeO4)4(VO4)2 от температуры. Все измерения
проводили на измерителе LCR Meter DE-5000 на переменном токе при частотах 100 Гц,
1000 Гц, 10 кГц, 100 кГц. Зависимость проводимости исследуемого образца от
температуры подчиняется уравнению Аррениуса и спрямляется в координатах ln σ – 1/T.
Значения энергии активации образца
состава Pb8Ln2(GeO4)4(VO4)2
были
рассчитаны для двух участков кривой зависимости ln σ – 1/T, были получены следующие
результаты: Еа(1)=0,301 эВ; Еа(2)=0,128 эВ.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ДВОЙНЫХ СИЛИКАТОВ НАТРИЯ И ГОЛЬМИЯ
Гетьман Е.И., Пасечник Л.В., Коротина Д.В., Чебышев К.А.
Донецкий национальный университет
getman37@ua.fm korotina-1992@mail.ru

Сегодня повышенное внимание уделяется созданию и исследованию
функциональных материалов на основе соединений со структурой апатита.
Актуальность получения силикатных апатитов заключается в их биосовместимости и
биоактивности. Апатиты, содержащие кремний и редкоземельные элементы могут
использоваться в качестве селективных катализаторов в реакциях органического синтеза,
электролитов
для
твердооксидных
топливных
ячеек,
которые
являются
высокоэффективными и экологически чистыми источниками электрической энергии и
т.д.
Поскольку условия получения силикатов редкоземельных элементов (РЗЭ) со
структурой апатита керамическим методом предполагают высокие температуры синтеза
(1400-1500°), то является актуальным модифицирование силикатов РЗЭ ионами
щелочных металлов, что позволяет снизить температуру синтеза.
Целью данной работы являются синтез двойных силикатов NaHo9(SiO4)6O2 и
Na2Ho8(SiO4)6O со структурой апатита и исследование их электрофизических свойств.
Образцы синтезировали золь-гель методом. Данная методика позволяет
гомогенизировать компоненты на молекулярном уровне, получать высокодисперсные
порошки, что способствует взаимодействию исходных компонентов смеси и повышению
качества керамики из них.
При прокаливании образцов температуру поднимали через каждые 100° от 800 до
1000°С (время прокаливания при 800°С составляло 17 часов, при 900°С - 23 часа, при
1000°С - 20 часов). После каждой температуры порошки перетирали в агатовой ступке в
течении 15 минут и исследовали методом рентгенофазового анализа. Время
прокаливания определялось постоянством фазового состава.
Для получения керамики полученные порошки прессовали с использованием 5%
раствора поливинилового спирта, как связующего компонента. Спекание таблеток
проводили при температуре 1100°С в течение 13 часов. Образование структуры апатита
завершается при 1100°С.
Полученные образцы изучали методом рентгенофазового анализа (в том числе по
алгоритму Ритвельда), рассчитаны плотность и процент усадки керамических образцов.
Определение электрической проводимости проводили на переменном токе с частотой
1000 Гц в диапазоне температур 300 – 700ºС с шагом 10ºС. Перед проведением
измерений образцы нагревали до 700ºС для удаления адсорбированных примесей,
охлаждали до 300ºС, выдерживали до стабилизации показаний прибора, затем измеряли
зависимость сопротивления от температуры со скоростью нагрева 2°/мин. Из
полученных зависимостей рассчитывали энергию активации для прямолинейных
участков.
График зависимости электропроводности от обратной температуры для образца с
составом NaHo9(SiO4)6O2 имеет два линейных участка. Нижний температурный интервал
составляет 300 – 470ºС с энергией активации 1,74 эВ и верхний – 470 – 700ºС с энергией
активации 0,33 эВ. Максимальная проводимость для образца с составом NaHo9(SiO4)6O2
при 700ºС составляет 4,71·10-4 См·см-1.
На графике зависимости логарифма проводимости от обратной температуры для
Na2Но8(SiO4)6О наблюдается перегиб в области 450°С. Максимальная проводимость для
образца с составом Na2Но8(SiO4)6О при 700ºС составляет 3,83·10-4 См·см-1.
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СИНТЕЗ СОЛЕЙ С ГЕТЕРОПОЛИДЕКАВОЛЬФРАМОСАМАРАТ (III)–
АНИОНОМ, [Sm(W5O18)2]9–
Кузьминых О.А., Заславская Л.В., Розанцев Г.М., Радио С.В.
Донецкий национальный университет, Украина
radio@donnu.edu.ua

Соли с гетерополианионом (ГПА) [Xn+(W5O18)2](12–n)–, где Х – разные трех– и
четырехзарядные катионы металлов (прежде всего лантаноидов и некоторых
актиноидов), впервые были выделены и охарактеризованы Пикоком (R.D. Peacock) и
Уикли (T. J. R. Weakley). Гетероатом Х имеет координационное число 8, обусловленное
координацией двух груп [W5O18]6–, являющихся лакунарными производными аниона со
структурой Линдквиста (Lindqvist) [W6O19]2–. Общая симметрия аниона близка к D4d.
Отмечается, что ГПА [Xn+(W5O18)2](12–n)– стабильны в водных растворах и быстро
распадаются, если рН раствора выходит за пределы 5.5–8.5.
Цель представленной работы заключается в установлении условий синтеза Sm–
содержащих гетерополисоединений с анионом со структурой Пикока-Уикли из водных
растворов Sm3+ – WO42– – H+ – H2O с различной кислотностью Z = ν(H+)/ν(WO42–) = 0.80–
1.30. А также исследование выделенных солей методами ИК–спектроскопии
(FTIR "Spectrum BXII"), рентгенофазового анализа ("ДРОН–3"), сканирующей
электронной микроскопии (JSM-6490LV) и термогравиметрического анализа (Q–1500D).
Основные итоги работы, которые будут представлены в докладе:
1. Установлены условия образования и выделения Na9[Sm(W5O18)2]·30H2O из
подкисленного до Z = 0.80 водного раствора с соотношением ν(Sm) : ν(W) = 1 : 10
высаливанием ацетоном. Методом ИК–спектроскопии показана принадлежность ГПА в
составе синтезированной соли к структуре Пикока–Уикли. Разработана новая методика
получения декавольфрамосамарата (ІІІ) натрия, которая отличается от существующих
тем, что позволяет синтезировать среднюю соль, что может быть использовано для
синтеза других средних гетерополидекавольфрамолантанидатов (ІІІ).
2. Методом РФА установлено, что продуктами термолиза Na9[Sm(W5O18)2]·30H2O
являются дивольфрамат натрия Na2W2O7 и двойной ортовольфрамат натрия–самария
Na0.5Sm0.5WO4. Однофазность синтезированной соли подтверждена равномерным
контрастом поверхности в режиме обратно рассеянных электронов и равномерным
распределением Sm, Na, W, O без сегрегаций и ликваций при сканировании поверхности
в характеристическом рентгеновском излучении.
3. Установлены
условия
синтеза
двух
кислых
солей
с
гетерополидекавольфрамосамарат (ІІІ)–анионом
со
структурой
Пикока–Уикли:
Na8Н[Sm(W5O18)2]·25H2O (Z = 0.90) и Na5Н4[Sm(W5O18)2]·17H2O (Z = 1.00). ИК–
спектроскопическим анализом показана принадлежность гетерополианиона в
выделенных солях к структуре Пикока–Уикли.
4. Рентгенофазовым анализом продуктов термолиза Na9[Sm(W5O18)2]·30H2O,
Na8Н[Sm(W5O18)2]·25H2O и Na5Н4[Sm(W5O18)2]·17H2O по уменьшению относительной
интенсивности линий, относящейся к фазе Na2W2O7, подтверждено уменьшение
содержания натрия в составе синтезированных солей.
5. По результатам термогравиметрического анализа, с учетом данных РФА,
предложена схема термических превращений Na9[Sm(W5O18)2]·30H2O:
30 − 90 0 C

90 −150 0 C

Na9[Sm(W5O18)2]·30H2O ⎯⎯ ⎯ ⎯→ Na9[Sm(W5O18)2]·18H2O ⎯⎯ ⎯ ⎯
⎯→
150 − 300 0 C

360 0 C

⎯→
Na9[Sm(W5O18)2]·4H2O ⎯⎯ ⎯ ⎯⎯→ Na9[Sm(W5O18)2] ⎯⎯ ⎯
657 0 C

⎯→ плавление.
4 Na2W2O7 + 2 Na0.5Sm0.5WO4 ⎯⎯ ⎯

хімія неорганічних сполук

- 21 -

ВПЛИВ рН НА АДСОРБЦІЮ КАТІОНІВ Сd2+
НАНОКОМПОЗИТАМИ Fe3O4/TiO2, Fe3O4/SiO2
Кусяк А.П.1, Корнійчук О.О.1, Чайка М.М.1, Петрановська А.Л.2,
Пилипчук Є.В.2, Горбик П.П.2
1
Житомирський державний університет ім. Івана Франка,
2
Інститут хімії поверхні НАН України ім.О.О.Чуйка
а_kusyak@ukr.net

A,mg/g

Катіони важких металів залишаються одними з найнебезпечніших забруднювачів, а
проблема їх вилучення не втрачає актуальності і потребує подальших досліджень.
Сучасні літературні дані свідчать про перспективність застосування магнетиту та
композитів на його основі в якості магніточутливих адсорбентів катіонів важких металів.
Такі композити, проявляючи високу сорбційну ємність, можуть керуватись магнітним
полем, а стадія відокремлення відпрацьованого сорбенту може бути виконана методом
магнітної сепарації.
В даній роботі досліджено адсорбційні властивості нанорозмірного магнетиту
(Fe3O4) та нанокомпозитів Fe3O4/SiO2 і Fe3O4/TiO2 на його основі, синтезованих методом
хімічного модифікування поверхні Fe3O4 тетраетоксисиланом та н-бутилортотитанатом,
відповідно, щодо катіонів Cd2+.
Високодисперсний магнетит одержували за реакцією Елмора. Синтез SiO2 і TiO2
на поверхні магнетиту здійснювали двома методами: хімічного модифікування (ХМ) та
адсорбційного модифікування (АМ). Перетворення ТЕОС та н-бутилортотитанату на
поверхні магнетиту відбуваються з протіканням реакцій гідролізу та поліконденсації і
формуванням неорганічного полімерного покриття з високим ступенем полімеризації.
В залежності від умов синтезу та співвідношення реагентів утворюються
нанокомпозити з істотно різною товщиною шару полімерного покриття: з тонким (до 3-х
атомних періодів) шаром модифікатора, одержаним методом ХМ; та покриттям з
полішаруватою структурою, у яких вміст SiO2
14
та ТiO2 становив 0,2 г на 1 г магнетиту.
a
12
Для
оцінки
перетворень,
що
b
c
відбуваються
на
поверхні
магнетиту
10
d
застосовували
метод
інфрачервоної
e
8
спектроскопії. Дослідження процесів адсорбції
іонів
Cd2+
здійснювали
на
атомно6
адсорбційному спектрофотометрі С - 115 М1 у
4
полум’яній суміші ацетилен-повітря, довжина
хвилі
λ =228,8нм.
Потенціометричні
2
вимірювання провадили на приладі І-160М в
0
діапазоні рН 4,6-10,1 в середовищі ацетатно5
6
7
8
9
10
11
аміачного буфера (рис 1).
pH
Рис 1. Залежність адсорбції іонів Cd2+ на поверхні Fe3O4(а), Fe3O4/SiO2 х.м.. (b),
Fe3O4/SiO2 а.м. (с), Fe3O4/ТiO2 х.м. (d), Fe3O4/ТiO2 а.м.. (e) від рН
Для немодифікованого магнетиту (а) максимальне значення ємності
спостерігається при рН ~7,0. Для структури Fe3O4/SiO2 (ХМ) помітний зсув в область
лужного середовища (рН=8,6-9,0), а для всіх інших нанокомпозитів максимум
адсорбційної ємності спостерігається при рН =7,6-8,6.
Аналіз експериментальних реультатів свідчить, про перспективність синтезованих
нанокомпозитів для технічних та екологічних застосувань.
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СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗОТЕРМІЧНОГО ПЕРЕТИНУ ДІАГРАМИ
СТАНУ СИСТЕМИ Tb–Cr–C ПРИ 800°С
Левицький В.О., Гембара М.В.
Львівський національний університет імені Івана Франка
v.levyckyy@gmail.com

Матеріали на основі сполук хрому, зокрема карбідів, перспективні у
машинобудуванні з огляду на їхню високу твердість, жаростійкість та низьку
зношуваність. Додавання рідкісноземельних металів (РЗМ) дає змогу модифікувати їхні
властивості, у т.ч. сприяти появі намагнічування чи низькотемпературної
надпровідності.
Властивості речовини, а, отже, і матеріалу, прямо пов’язані з кристалічною
структурою – її внутрішньою будовою, встановлення якої є першочерговим у
неорганічній хімії. Вивчення трикомпонентної системи Tb–Cr–С, зокрема її
ізотермічного перетину при високій температурі (800°С) дасть змогу розширити
відомості про взаємодію компонентів у системах РЗМ – хром – карбон, утворення
твердих розчинів чи тернарних сполук та їхніх кристалічних структур.
За результатами систематичного дослідження сплавів методами порошкової
дифракції, мікроструктурного та EDX аналізів побудовано ізотермічний перетин
діаграми стану системи Tb–Cr–C при 800°С (рис. 1). При температурі дослідження
підтверджено існування відомого тернарного карбіду Tb2Cr2C3 (СТ Ho2Cr2C3, ПГ C2/m;
a = 10,469(1) Å; b = 3,4037(3) Å; c = 5,5897(4) Å; β = 105,928(5); Z = 2) та знайдено нову
сполуку Tb12Cr5C15. У подвійних системах, що обмежують дану потрійну, підтверджено
існування відомих бінарних карбідів та встановлено межі областей гомогенності цих
фаз. У системі Tb–Cr при 800°С сполуки не утворюються, що узгоджується з відомою
діаграмою стану цієї системи.
Рентгенівським методом порошка (дифрактометр STOE STADI P, MoKα1випромінювання) встановлено та уточнено кристалічну структуру сполуки Tb12Cr5C15:
СТ La12Re5C15, ПГ P 62 m; a = 10,616(5) Å; c = 5,017(2) Å; Z = 1; RI = 0,08; Rp = 0,11. На
рис. 2 зображено елементарну комірку структури та координаційне оточення для атомів
карбону. У структурі наявні групи атомів карбону (С2), міжатомні відстані C–C у яких
становлять dC–C = 1,35(1) Å, що є близькими до довжини подвійного карбонового зв’язку
у ненасичених вуглеводнях.

Рис. 1. – Ізотермічний перетин діаграми
стану системи Tb–Cr–C при 800°С.
Тернарні сполуки:
1 – Tb2Cr2C3, 2 – Tb12Cr5C15

Рис. 2. – Елементарна комірка та
координаційне оточення для атомів
карбону у структурі Tb12Cr5C15. Додатково
виділені зв’язки С–С у групах С2

хімія неорганічних сполук

- 23 -

ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ TlI–HgI2
Левковець С.І., Олексеюк І.Д.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк
ya.hhhggg@yandex.ua

Серед сполук, які широко використовують у сучасній техніці, особливе місце
належить тернарним галогенідам. В даний час ведуться роботи по розробці технології
одержання кристалів та дослідженню властивостей сполуки Tl4HgI6, яка утворюється в
системі TlІ–HgІ2. Вона є перспективним нелінійним матеріалом і завдяки наявності
важких атомів, може бути застосована в акустооптичних пристроях.
Відомі дві роботи по фазоутворенню в системі HgІ2–TlІ. Згідно однієї вказується,
що в ній утворюється дві конгруентні сполуки: Tl4HgI6 – за температури 669 К та
Tl2HgI4 – за 591 К. Для першої характерна значна область гомогенності. В іншій роботі
наведено утворення при співвідношенні компонентів 4:1 по перитектичній реакції
сполуки Tl4HgI6 за температури 642 К, яка кристалізується в тетрагональній сингонії,
просторова група Р4/mnс з параметрами елементарної комірки a=0,944, с=0,9261 нм,
Z=2. Дані обох робіт по встановленню границь розчинності на основі Tl4HgI6 практично
співпадають (в межах ∼5 мол. %) Густина речовини, визначена пікнометричним
методом, рівна 7,168, рентгенівська – 7,29 ± 0,03 г/см3. Мікротвердість Tl4HgI6, виміряна
на приладі ПМТ-3 при навантаженні 0,196 Н, становила 466,6 МПа.
Через протиріччя по фазових рівновагах дана система досліджувалася повторно.
Вихідними матеріалами для приготування сплавів служили попередньо отримані та
очищені зонною перекристалізацією бінарні йодиди, взяті для компоновки в
необхідному співвідношенні з точністю до 0,0001 г. Зразки синтезували безпосереднім
сплавлянням у відкачаних до 1,33 · 10-2 Па і запаяних кварцових ампулах. Максимальна
температура синтезу становила 873 К. Після 6 год витримки, температуру поступово
понижували (∼20 К/год) до кімнатної температури.
Отримані сплави досліджували рентгенофазовим та диференційно-термічним
методами аналізу. РФА проводився методом порошку на дифрактометрі ДРОН–4–13
(CuKα–випромінювання). Запис кривих ДTA проводився на дериватографі системи
Paulik–Paulik–Erdey з використанням Pt/Pt-Rh термопари.
Згідно проведених РФА досліджень встановлено, що при 300 К в системі присутня
лише сполука Tl4HgI6. ДТА підтверджує цей факт. Сполука Tl2HgI4 є нестабільною і уже
розкладається до 300 К. Із аналізу кривих нагрівання і охолодження слідує, що Tl4HgI6
утворюється інконгруентно при 628 К. Термічний ефект поліморфного перетворення
тернарної сполуки при 421 К є незначним. Поліморфні перетворення для TlI та HgI2
виявлені за температур 444 К та 394 К відповідно. Евтектична точка знаходиться при
60 мол. % HgI2 та 420 К.
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КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ ІОНІВ ЛАНТАНІДІВ З АЛІЛАЦЕТОАЦЕТАТОМ
У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ
Міщенко А.М., Бережницька О.С., Трунова О.К.
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
a.m.mishchenko@ukr.net

Координаційні сполуки (КС) лантанідів (Ln) широко використовуються в якості
матеріалів емісійних шарів електролюмінесцентних пристроїв, що зумовлено
унікальними оптичними властивостями цих сполук. З точки зору одержання нових
функціональних матеріалів цікавими є КС металів з органічними лігандами, які містять у
своїй структурі ненасичені фрагменти, так як полімеризація мономерних комплексів
дозволяє одержувати хімічно однорідні металополімери. Одним з представників
вказаного класу лігандів є алілацетоацетат (аліл-3-оксобутаноат, alacac) – β-кетоестер,
що містить ненасичений оксиалільний замісник в α-положенні. Оскільки переважну
більшість КС лантанідів одержують з розчинів, виникає необхідність у вивченні умов
утворення комплексів у розчинах. Тому мета даної роботи полягає у дослідженні
комплексоутворення іонів Ln3+ (Ln = Pr, Nd, Ho, Tm) з alacac у водних розчинах.
Дослідження проводилось методом електронної спектроскопії при постійній
концентрації іонів Ln3+ (0,1 М) і змінній – ліганду (0,01–0,5 М) на фоні 1 М водного
розчину KCl при постійному pH = 5,50 (регулювався додаванням розведеного розчину
лугу). Для кожного розчину реєструвалась оптична густина максимумів смуг
електронних переходів 3H4 → 3P1 (~468 нм), 4I9/2 → 4G5/2 (~576 нм), 5I8 → 5G6 (~451 нм) і
3
H6 → 3H4 (~780 нм) для іонів Pr3+, Nd3+, Ho3+ і Tm3+ відповідно. Отримані криві
залежності оптичної густини від концентраційного співвідношення ліганд:метал
обраховувались за методом зсуву рівноваги з використанням рівняння:
A
lg
= n lg[alacac] + lg β n ,
A∞ − A
де A – оптична густина, А∞ – її максимальне
значення, [alacac] – рівноважна концентрація
ліганду, βn – константа утворення комплексу
складу Ln(alacac)n.
Як видно з одержаних результатів
(рисунок), при даному pH у системі
утворюються комплекси складу 1:1 і 1:2, в
той час як комплекси складу 1:3 не
утворюються навіть при значному надлишку
ліганду. При подальшому підвищенні
pH > 5,50 в осад випадають трис-комплекси
складу Ln(alacac)3 · H2O, внаслідок чого
Рисунок. Графічне визначення
константи стійкості вдалося визначити лише
складу та стійкості комплексів Tm3+.
2+
для моно-комплексів Ln(alacac)
і біскомплексів Ln(alacac)2+ (таблиця).
Таблиця. Константи стійкості комплексів алілацетоацетату
lg k
Форма комплексу
Pr
Nd
Ho
Tm
2+
Ln(alacac)
7,20±0,14
7,31±0,10
7,51±0,08
7,66±0,03
Ln(alacac)2+
7,07±0,11
7,10±0,07
7,24±0,09
7,25±0,03
Збільшення констант стійкості в ряду Pr – Nd – Ho – Tm пов’язано зі зменшенням
іонного радіусу іону Ln3+ і свідчить про переважно іонний тип зв’язку метал-ліганд, що
характерно для КС лантанідів.
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СИНТЕЗ І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ
ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОКРИТТІВ З МЕТАЛЕВОЮ МАТРИЦЕЮ
Овчаренко О.О., Сахненко М.Д., Лябук С.І., Глушкова М.О.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
neshly@mail.ru

Стрімкий розвиток сучасної промисловості зумовлює необхідність розробки та
впровадження нових видів покриттів з поліпшеними фізико-хімічними, трибологічними
та багатьма іншими експлуатаційними властивостями. Одним з найперспективніших
шляхів вважається створення композиційних електрохімічних покриттів (КЕП) за
рахунок включення до складу металевої матриці дисперсної фази, що надає можливість
отримувати матеріали з необхідними показниками, суттєво поліпшити фізико-механічні
характеристики робочих поверхонь деталей машин та інструментів. Це і зумовило мету
даної роботи – встановлення можливості електрохімічного синтезу композиційних
покриттів на основі міді, армованих нанорозмірною фазою оксиду алюмінію, та
визначення їх фізико-хімічних і фізико-механічних властивостей.
Електросинтез композитів на основі міді здійснювали з пірофосфатного
електроліту при густині струму 2 ― 3 А/дм2, температурі 20 ― 25 ˚С впродовж
60 ― 120 хв. Для армування покриттів застосовували дисперсну фазу оксиду алюмінію
додаванням до 70 ― 100 мл електроліту міднення 30 ― 70 мл золю оксиду алюмінію,
що містив 4 ― 4,6 г/дм3 дисперсної фази нанорозмірного Al2O3, і вміст наночастинок
оксиду алюмінію у розчині електроліту становив 1 ― 2,5 г/дм3. Гідрозоль оксиду
алюмінію отримували хімічним диспергуванням високотемпературної форми γ ― Al2O3
в водному розчині лугу при рН ≥ 13 протягом 10 ― 30 хв. з подальшим декантуванням
колоїдного розчину. Структуру композитів вивчали за допомогою просвічувального
мікроскопа ЕМ-200 при напрузі 125 ― 175 кВ. Зразки перед електронною мікроскопією
піддавали електрополіруванню на приборі ПТФ.
За результатами аналізу КЕП встановлено, що в структурі композитів міді можна
виділити поліедричні зерна з частинками фази Al2O3. Середній розмір зерна чистої міді
становить 5 ― 7 мкм., а при отриманні композитів з Al2O3 розмір зерна міді зменшується
до 1 мкм. Оксиди до відпалу мають аморфний стан, некогерентно зв’язані з матричним
металом основи. Частинки другої фази розташовані як в зернах, так і за їх межами, при
цьому структура матриці металу зберігається. Відзначимо, що частинки другої фази
мають тенденцію до злипання або утворення конгломератів. Оскільки спостерігається
тенденція до агрегації частинок допанта при збільшенні їх концентрації в розчині, для
формування композитів з високими міцнісними властивостями вміст зміцнюючої фази
варіювали в доволі широких межах.
Випробування на розтягнення зразків електроосадженої міді, а також композитів
мідь-оксид Al2O3 проводили при кімнатній температурі на машині для механічних
випробувань TIRAtest-2300 при швидкості сканування 0,36 мм/хв. Визначалися наступні
характеристики – мікротвердість, межа текучості, межа міцності. Встановлено, що при
збільшенні концентрації фази Al2O3 мікротвердість, межі текучості і міцності зростають,
але закономірно знижується пластичність. Частинки другої фази виступають в ролі
надійних перешкод руху дислокацій, що характерно для дисперсійного механізму
зміцнення по Оровану (огинання частинок другої фази дислокаціями).
Таким чином, встановлено, що введення в базовий електроліт міднення
нанорозмірних частинок оксиду алюмінію дозволяє отримувати композити з високим
рівнем міцності, при цьому зберігаються властивості мідної матриці (теплопровідність,
пластичність та інше).
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МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ И ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
ГЕТЕРОПОЛИГЕКСАВОЛЬФРАМОНИКЕЛАТА (ІІ) НАТРИЯ
Пилипенко А. О., Нотич А. В., Гумерова Н. И., Розанцев Г. М., Радио С. В.
Донецкий национальный университет
n.gumerova@donnu.edu.ua

Температура разложения является фундаментальным параметром для любого
химического соединения, в том числе и для полиоксометаллатов (ПОМ), определение
момента разложения и диапазон температур существования дискретных полианионов в
которых
часто
вызывает
трудности.
Обычно
термическое
разложение
кристаллосольватов ПОМ происходит ступенчато с удалением молекул из
кристаллосольватной оболочки и образованием двух или более (в зависимости от
состава катионной подрешетки) оксидных фаз, как правило, при высоких температурах.
Чаще всего полная дегидратация гетерополисоединений приводит к разложению
гетерополианиона с последующим образованием соли, включающей гетероатом, и
полисолей внешнесферного катиона. Потому изучение термолиза ПОМ дает
возможность не только определить области температур существования дискретных
полианионов, а и установить оптимальные условия образования оксидных фаз, т.к. и те и
другие пригодны для дальнейшего использования.
Целью представленной работы является изучение морфологии поверхности и
исследование
термолиза
гетерополигексавольфрамоникелата (II)
натрия
Na4[Ni(OH)6W6O18]·16H2O. Основные результаты работы представлены ниже.
Методом сканирующей электронной микроскопии (JSM-6490LV (JEOL))
исследована морфология поверхности монокристалла (рис. 1), доказана однофазность и
проведен рентгеноспектральный микроанализ порошка Na4[Ni(OH)6W6O18]·16H2O.

Рис. 3. SEM–изображение поверхности Na4[Ni(OH)6W6O18]·16H2O
а) кристалла, (×2 000 раз); б) порошка (×20 000 раз).
Методами термогравиметрического, рентгенофазового и ИК–спектроскопического
анализа изучен термолиз Na4[Ni(OH)6W6O18]·16H2O и установлено, что прокаливание
гетерополисоли до температуры 250°С не приводит к разрушению гетерополианиона со
структурой Андерсона, а продуктами полного разложения являются NiWO4, Na2W4O13 и
Na2W2O7. Предложена схема термических превращений Na4[Ni(OH)6W6O18]·16H2O:
0

0
0
50 C
200 C
100 C
Na4[Ni(OH)6W6O18] 16H2O
Na4[Ni(OH)6W6O18] 6H2O
Na4[Ni(OH)6W6O18] 3H2O
-2H2O
-3H2O
-10H2O
0

Na4[Ni(OH)6W6O18] H2O 300-500 C Na2W2O7 + Na2W4O13 + NiWO4
-4H2O
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ВЛИЯНИЕ рН РАСТВОРОВ СОЛЕЙ ЛАНТАНА И ЦЕРИЯ (III) НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ФЛОТАЦИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ
Пужанская Е.П., Чернецкая В.В.
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
nika.11v@yandex.ua

Соединения и материалы, содержащие редкоземельные элементы (РЗЭ),
применяются в нефтехимии, стекольной и керамической промышленности, металлургии,
в производстве электронных приборов. Рост потребления редкоземельных элементов
идет опережающими темпами по сравнению с другими, что связано с развитием
высокотехнологичных отраслей промышленности и появлением новых сфер их
применения. По оценкам Industrial Mineral Company of Australia, спрос на
редкоземельные оксиды к 2015 г. возрастет на 50% (по сравнению с 2010 г.) и достигнет
200 тыс. т в год. Потому в последние годы интенсивно развиваются исследования,
направленные на разработку эффективных методов очистки сточных вод от РЗЭ. В этом
направлении одним из перспективных физико-химических методов очистки является
флотация с носителем. Перспективными носителями являются тонкодиспергованные
твердые растворы поверхностно-активных веществ (ПАВ) в парафине, которые
позволяют упростить регенерацию реагентов, существенно снизить их расход и
предотвратить вторичное загрязнение очищаемых растворов реагентом.
Целью данной работы явилось выяснение влияния рН растворов лантана и церия на
эффективность их флотационного извлечения с помощью тонкодиспергированых
твердых растворов фосфорсодержащих реагентов (трибутилфосфата (ТБФ) и
фосфиноксида разнорадикального (ФОР)) в парафине.
Объектами исследования служили 2·10-4 М сульфатные растворы лантана и церия (III).
Концентрация сульфатной кислоты составляла 0,02 моль/л. В качестве носителя являлись 0,5
моляльные твердые растворы ТБФ и ФОР в парафине, которые вводили в исследуемые
растворы в виде 0,5% водной суспензии за 25 мин до начала флотации. В течение этого
времени происходила адсорбция соединений РЗЭ на поверхности носителя. Флотацию
проводили в течение 20 мин при расходе реагента 0,75 моль ТБФ/моль РЗЭ и 1,25 моль
ФОР/моль РЗЭ. Остаточную концентрацию РЗЭ в растворах определяли
комплексонометрически с использованием в качестве реагента арсеназо I.
Проведенные исследования показали, что максимальная степень флотационного
извлечения лантана (77% (ФОР) и 92% (ТБФ)) и церия (74% ФОР и 86% ТБФ)
наблюдается в интервале рН 8,5-9. При этом в результате гидролиза сульфатных
комплексов данных металлов образуются их катионные гидроксокомплексы и
гидроксиды молекулярной степени дисперсности, способные взаимодействовать с
полярными группами ФОР и ТБФ и извлекаться флотацией. ИК спектроскопические
исследования продуктов взаимодействия соединений извлекаемых металлов с носителем
свидетельствуют о взаимодействии фосфорильной группы ФОР и ТБФ с гидроксидами
лантана и церия в результате образования координационных и водородных связей.
В области значений рН 2 – 5,5 извлечение РЗЭ незначительно (20-45%), так как
сульфатные комплексы и негидролизованные высокозарядные катионы лантана и церия
взаимодействуют с реагентами хуже, чем гидроксиды из-за невозможности образования
водородных связей и наличия стерических препятствий. При рН выше оптимальных
происходит агрегирование отдельных молекул гидроксидов металлов в их мицеллы и
выделение в отдельную фазу продуктов коагуляции. Взаимодействие частиц носителей с
мицеллами гидроксидов металлов затруднено вследствие их относительно большого
размера и отрицательно заряда.
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ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ У СИСТЕМІ Gd–Dy–Si–Ge
Пуравець О.І., Лучит Л.Я., Шпирка З.М.
Львівський національний університет імені Івана Франка
z.shpyrka@gmail.com

Методом рентгенівського фазового аналізу досліджено взаємодію компонентів у
системі Gd–Dy–Si–Ge в концентраційній області вмісту 33,3 ат.% РЗМ при 600 °С.
Зразки для дослідження отримали методом електродугового сплавляння
компактних металів високої чистоти Gd, Dy та Si, Ge. Сплави гомогенізували у
вакуумованих кварцових ампулах при 600 ºС упродовж 720 год. Рентгенівський фазовий
аналіз проведено на підставі дифрактограм, одержаних на дифрактометрі ДРОН-4,0
(проміння FeKα) та здійснено їхнє повне структурне уточнення методом порошку з
використанням пакету програм CSD.
Як засвідчують результати рентгенівського фазового аналізу на перерізі GdSi2–
DyGe2 утворюється твердий розчин заміщення з послідовною зміною структурних типів
α-GdSi2↔α-ThSi2. Аналогічний концентраційний перехід із ромбічної структури в
тетрагональну і навпаки, спостерігається в потрійній системі Gd-Si-Ge в області
гомогенності НРТР Gd(Si,Ge)2. За
даними
дифрактометричного
дослідження
полікристалічного зразка складу Gd0,133Dy0,20Si0,167Ge0,50, з області твердого розчину
Gd0,4Dy0,6(Si1-yGey)2,
в
якому
відбувається
перехід
структур
ромбічна↔
тетрагональна↔ромбічна, проведено визначення його структури. Методом порошку
встановлено, що кристалічна структура сплаву складу Gd0,133Dy0,20Si0,167Ge0,50
належить до тетрагонального структурного типу α-ThSi2. Координати, ізотропні
параметри теплового коливання атомів наведно в таблиці.
Таблиця. Параметри атомів для сплаву складу Gd0,133Dy0,20Si0,167Ge0,50
(СТ α-ThSi2, ПГ I41/amd, a = 0,40609(2), c =1,36570(8) нм, RІ = 0,0635, RP = 0,1341)
Атоми
ПСТ
x/a
y/b
z/c
Bізо, 102 нм 2
0,65(13) Gd + 0,35(13) Dy
0,53(1) Ge + 0,47(1) Si

4a
8e

0
0

1/4
1/4

7/8
0,4566(2)

0,41(6)
2,10(11)

В чотирикомпонентній системі Gd–Dy–Si–Ge на перерізах GdSi2–GdGe2, GdSi2–
DyGe2, DyGe2–GdGe2, і GdSi2–GdGe2 утворюються тверді розчини заміщення зі зміною
симетрії кристалічної структури: при зміні складу спостерігаються неперервні переходи
тетрагональної структури α-ThSi2 в ромбічну α-GdSi2 і навпаки. Ромбічна структура αGdSi2 відрізняється від тетрагональної α-ThSi2 незначною ромбічною деформацією,
внаслідок чого змінюється симетрія координаційних многогранників. Структура α-GdSi2
характерна для низкотемпературних (НТ), а α-ThSi2 – для високотемпературних (ВТ)
модифікацій бінарних силіцидів і германідів РЗМ. У квазіпотрійній системі GdSi2–
GdGe2–DyGe2 тетрагональна структура займає значну область. Очевидно, що за
температури відпалювання вона стабілізується добавками РЗМ і та є стійкішою ніж αGdSi2, що добре узгоджується з існуванням ВТ та НТ модифікацій бінарних дисиліцидів
і дигерманідів.
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1
Дорошенко Т.Ф., 2Талаєва К.О.
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Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
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Скиди відпрацьованих миючих розчинів підприємствами різноманітні. Завдання
продовження терміну служби миючого розчину в контексті охорони навколишнього
природного середовища наразі є актуальним. Причому, висока стабільність забруднень
не дозволяє використовувати найпростіші очисні споруди - відстійники, фільтри грубого
очищення. До оцінюючих критеріїв поновленого миючого розчину належать змочування
поверхні, диспергування забруднень і стабілізація їх в миючому розчині, захист
оброблюваної поверхні від корозії, екологічна нешкідливість і низька токсичність. При
цьому слід розуміти, що ніякий миючий засіб не задовольняє всім цим вимогам
одночасно, тому завжди необхідно шукати компроміс і комбінувати декілька засобів,
забезпечуючи максимальну відповідність і ефективність.
При комплексній оцінці застосовуваних мийних засобів велика увага приділяється
їх органолептичним та фізико-хімічними характеристикам.
В результаті проведених досліджень було встановлено (табл.1), що для
дослідженних миючих розчинів (як вихідних, так і відновлених) по всіх
органолептичних показниках отримані близькі значення і відхилень від нормативних
вимог не спостерігається.
Таблиця 1 - Органолептичні та хімічні показники грязьового
вихідного і відновленого миючого розчину
Показник
Свіжий миючий
Концентрат
розчин
грязьовий
Органолептичні показники
Прозорість, см
7
2
Запах, бал
3
5
Колір, см
Сірий (6)
Сірий (11)
Хімічні показники
рН
12,4
12,0-12,4
ХПК, мгСХ/л
2650
3000-10000
Жорсткість, мг Са/л
5-30
Вміст жиру, %
0
0,3-1,2
Вміст азоту, г/л
0
менш 3
Вміст лактози, г/л
0
2,0-3,0
Зважені речовини, г/л
0
6

концентрату,
Фільтрат
6
4
Сірий (8)
12,0-12,4
1500-2000
менш 4
0,05
0,1
0,1
0,1

Значно відрізняються значення цих же показників для грязьового концентрату, що
свідчить про досить високий ступень процесу регенерації.
Фільтрат (відновлений миючий розчин) за хімічними показниками сильно
відрізняється від грязьового концентрату і мало відрізняється від вихідного (свіжого)
миючого розчину (з'явилися сліди кальцію, азоту, жиру, лактози, зважених речовин).
Таким чином, багаторазова регенерація лужного розчину не погіршує його миючі
характеристики. Отже, миюча здатність відновленого миючого розчину збереглася.
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Донецкий национальный университет
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Изучение соединений со структурой апатита является актуальным, так как они
находят применение в различных областях науки и техники в качестве люминофоров,
сенсоров влаги и углекислого газа, мембран для очистки сточных вод, матриц для
утилизации радиоактивных отходов, диэлектриков. Особое будущее апатитоподобных
соединений заключается в возможности изовалентных и гетеровалентных замещений
всех структурных элементов. Синтез и исследование твердых растворов на основе
соединений со структурой апатита являются одним из способов получения новых
функциональных материалов с улучшенными физико-химическими характеристиками.
Целью данной работы является изучение замещения свинца на кальций в ванадате
натрия свинца Pb8Na2(VO4)6.
Синтез образцов состава Pb8-xCaxNa2(VO4)6 осуществлялся методом твердофазных
реакций в предположении протекания взаимодействия по реакции:
(8-x)PbO + Na2CO3 + xCaCO3 + 6NH4VO3 → Pb8-xCaxNa2(VO4)6 + 6NH3↑ +
(1+x)CO2↑ + 3H2O↑
Образование твердых растворов указанного состава обусловлено протеканием
замещения свинца на кальций в катионной подрешетке структуры апатита по схеме Pb2+
→ Ca2+. Синтез твердых растворов проводился до достижения постоянства фазового
состава, суммарное время прокаливания при температуре 600ºС составило 34 часа.
Исследование полученных образцов проводилось методами рентгенофазового
анализа и рентгеноструктурного анализа порошка (дифрактометр ДРОН-3м),
сканирующей электронной микроскопии (электронный микроскоп JSM-6490LV с
применением рентгеновского энергодисперсионного спектрометра INCA Penta FETx3
(OXFORD Instruments).
Методом рентгенофазового анализа установлено, что замещение свинца на кальций
протекает в области составов 0 ≤ х ≤ 3,2 и подтверждается изменениями параметров
элементарной гексагональной ячейки структуры апатита. Параметр а элементарной
ячейки в однофазной области практически не изменяется, в то время как параметр с –
линейно уменьшается с увеличением содержания ионов кальция в твердом растворе. В
многофазной области параметры элементарной ячейки не изменяются, а значения их
величин лежат в пределах погрешности измерения. Подобное изменение параметров в
однофазной области объясняется тем, что ионный радиус Ca2+ меньше ионного радиуса
Pb2+, поэтому при замещении свинца на кальций происходит сжатие ячейки структуры
апатита.
Исследование образца состава Pb5.5Са2.5Na2(VO4)6 методом сканирующей
электронной
микроскопии
показало,
что
полученный
порошок
является
мелкодисперсным, размеры агрегатов составляют 3-5 мкм, а зерен - около 1.0 мкм, все
элементы равномерно распределены по поверхности частиц, тем самым свидетельствуя
об образовании однородного образца.
Уточнение некоторых особенностей кристаллической структуры полученных
однофазных твердых растворов проводилось методом рентгеноструктурного анализа
порошка с использованием алгоритма Ритвельда (программа FULLPROF.2k (версия 3.40)
с графическим интерфейсом WinPLOTR). Установлено распределение ионов кальция по
катионным позициям структуры апатита и изменение межатомных расстояний в
зависимости от состава твердого раствора.
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Надпровідну фазу YBa2Cu4O8 (Y124) було вперше відкрито як частину дефекту в
тонких плівках YBa2Cu3O6 та одразу було визначено як надпровідник із Tc = 80 K. Ця
сполука мала кращу термічну стабільність порівняно із YBa2Cu3O6.
Метою даної роботи було знаходження оптимального способу синтезу сполук
складу RBa2Cu4O8 (де R – Y, La, Gd, Eu) і дослідження їхніх фізико-хімічних
властивостей.
Одержання однофазного купрату складу RBa2Cu4O8 (де R – Y, La, Eu, Gd) з
високими і відтворюваними надпровідними властивостями потребує достатньо складних
умов синтезу. Для того, щоб синтезувати ВТНП сполуки із даною структурою і
властивостями необхідно встановити фактори, що визначають реакційну здатність
твердого тіла. Для дослідження кінетики утворення фаз складу RBa2Cu4O8 (де R – Y, La,
Eu, Gd) використовували термогравіметричний метод аналізу.
Термогравіметричні дослідження шихти проводили на дериватографі МОМ Q1000 в інтервалі температур 20-975°С при швидкості нагрівання 5°С на хвилину,
охолодження самочинне, наважка зразків – 200±20 мг.
Серії зразків було синтезовано твердофазним методом. Як вихідні речовини для
синтезу зразків RBa2Cu4O8 (де R – Y, La, Eu, Gd) були взяті порошки BaCO3, CuO та
оксиди рідкісноземельних елементів.
Для обгрунтування температурного режиму синтезу нами були проведені
термогравіметричні дослідження шихти складу RBa2Cu4O8 (де R – Y, La, Eu, Gd).
Проведені термогравіметричні дослідження шихти зразків складу RBa2Cu4O8
(де R – Y, La, Gd, Eu) показали, що всі вони мають один і той вигляд. Показано, що при
нагріванні шихти для всіх досліджуваних складів спостерігається перша втрата маси:
при температурі від 100°С до 400°С, яка відповідає за втрату конституційної води, друга
в інтервалі 420°С – 600°С – відповідає за виділення вуглекислого газу внаслідок
взаємодії барій карбонату з оксидами рідкісноземельних металів та міді.
Температури, при яких відбуваються втрати маси для всіх зразків, різні, але
природа їх однакова. Екзотермічний максимум, який можна було б віднести до ефекту
кристалізації сполук, на кривих ДТА всіх досліджуваних зразків спостерігається в межах
915-930°C. Ці ефекти спостерігаються при нагріванні всіх досліджуваних зразків. Таким
чином, виходячи з результатів термогравіметричного дослідження для синтезу сполук
R124, попередньо нами обрана температура 920°С.
Рентгенографічні дослідження свідчать, що синтезовані зразки RBa2Cu4O8 (де R –
Y, La, Gd, Eu) кераміки, є гомогенними та повністю відповідають фазі 124. За даними
рентгенофазового аналізу були розраховані параметри кристалічних ґраток. Зміна
параметрів кристалічної ґратки для даного типу зразків майже не відбувається, вона
знаходиться в межах похибки експерименту.
Вимірювання резистивних властивостей показало, що всі однофазні зразки
RBa2Cu4O8 проявляли властивості високотемпературних надпровідників. Проведені
дослідження показали, що температура переходу до надпровідного стану при
температурі вище 77 К спостерігається майже для всіх RBa2Cu4O8, критична температура
переходу в надпровідний стан Тс > 90 К.
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хімія неорганічних сполук
CИСТЕМА Pr2S3 – PbS – SnS2 ЗА ТЕМПЕРАТУРИ 770 К
Марчук О.В.1, Шемет В.Я.2, Гулай Л.Д.1
1
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк
2
Луцький національний технічний університет
shemet5@i.ua, Oleg_M_1974@mail.ru

Сполуки та сплави на основі рідкісноземельних металів у останні десятиліття є
одними із об’єктів напівпровідникового матеріалознавства. Завдяки своїм унікальним
властивостям,
зокрема
магнітним
характеристикам,
халькогенідні
сполуки
рідкісноземельних елементів та сплави на основі РЗМ знаходять широке застосування в
електроніці, радіо- та електротехніці.
Вивчення закономірностей взаємодії компонентів у системі Pr2S3 – PbS – SnS2 один
із етапів систематичного дослідження взаємодії халькогенідів рідкісноземельних
металів, свинцю та елементів IV A групи Періодичної системи, а також кристалічної
структури і магнітних властивостей тетрарних сполук, що в них утворюються [1-4] і ін.
Синтез сплавів дослідженої системи проводили з простих речовин із вмістом
основного компонента не менше 99,99 ваг. % в електричній муфельній печі з
програмним управлінням технологічними процесами МП-30. Максимальна температура
синтезу становила 1370 Κ. Гомогенізуючий відпал за температури 770 К проводили
протягом 500 годин. Після відпалу ампули зі зразками загартовувались у холодній воді.
Рентгенофазовий аналіз здійснювали за дифрактограмами, які були отримані на
дифрактометрі ДРОН 4-13 у межах 2Θ = 10 - 80° (CuKα-випромінювання, крок
сканування – 0,05°, експозиція у кожній точці – 5 с). Обробку даних та визначення
кристалічної структури здійснювали за допомогою пакету програм CSD [5].
Комплекс проведених досліджень дав нам змогу побудувати ізотермічний переріз
системи Pr2S3 – PbS – SnS2 за температури 770 К. У цій системі за температури відпалу
сплавів (700 K) нами підтверджено існування тетрарної сполуки Pr2Pb3SnS12 (просторова
группа Pmc 21 a = 0,39448(5) нм, b = 2,0071(3) нм, c = 1,1702(2) нм). Ця сполука
кристалізуються у новому структурному типі La2Pb3SnS12, який є похідним від
структурного типу Eu5Sn3S12 (3Eu2+ → Pb, 2Eu3+ → РЗМ).
Література.
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2 Марчук О.В. Фазові рівноваги у системах La2X3 – PbX – SiX2 (X – S, Se) за температури
770 K / О. В. Марчук, Л. Д. Гулай // Наук. вісн. ВНУ, серія “Хімічні науки”. –
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4. Marchuk O.V. Crystal structure and magnetic properties of the R6Si4Se17 (R = La and Ce)
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ПОЛУЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ СКАНДИЯ И ВАНАДИЯ
ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
Гринь Г.И., Дейнека Д.Н., Лавренко А.А., Адаменко С.Ю.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
adamenko_svetlana@ukr.net
Значительное ухудшения экологической ситуации во всем мире, заставило
мировую общественность обратить внимание на проблему накопления промышленных
отходов и создание технологий с максимально полной переработкой исходного сырья.
Что касается Украины, то современная экологическая ситуация во многих регионах, изза накопления большого колличества отходов, является кризисной. Поэтому актуально
решение проблемы утилизации промышленных отходов. Один из путей снижения
накопления отходов – это использование их в качестве вторичного сырья.
Отходы многотонажного производства двуокиси титана пигментной сульфатным
способом – гидролизная кислота и черный шлам, так же требуют утилизации. В них
содержаться практически все окислы редких и рассеяных элементов, такие как гафний,
скандий, ниобий, цирконий, ванадий, значительное количество окислов фосфора,
хрома, алюминия и др. . Наиболее интересными компонентами для получения
втроричных продуктов с технологической и экономической точки зрения являются
соединения скандия, а также ванадия, которые имеют широкое применение в разных
отраслях промышленности и количественное содержание которых позволяет
реализовать извлечение их с этих отходов.
В продуктах, которые получают при комплексной переработке руд, содержание
скандия, как провило, не превышает сотых, реже десятых частей процента. Поэтому в
большинстве случаев сначала из сырья получают багатые скандиевые концентраты, а
из них - чистые соединения. Все сущствующие методы отделения скандия от примесей
можно условно разделить на следующие группы: осаждение, конденсация и
сублимация, ионный обмен, экстракция. Для получения соединений скандия высокой
чистоты необходимо комбинировать несколько методов. На последних стадиях
технологического процеса при получении соединений скандия (99.0 %) особое
внимание уделяется отделению Mn, Be, Zr, Th и редкоземельных элементов конца ряда.
Их поведение в ряде технологических операций близко к скандию.
Таким образом, на сегодняшний день не существует единого подхода к созданию
технологии извлечения скандия. Поэтому необходимо исследование физикохимических основ поведения соединений скандия, что позволит реализовать
эффективное извлечение и снизить себестоимость продукта.
Вторым по значению компонентом является ванадий, поскольку потребности
промышленности Украины обеспечивает только его импорт. Украина не имеет
природных запасов ванадия (Керченское месторождение характеризуется низким
содержанием ванадия – 0,07% и высоким содержанием вредных соединений фосфора,
серы, мышьяка), поэтому актуально использование вторичного сырья – золы и шлаки
ТЭЦ, отработанных катализаторов сернокислого производства, шламов титанового и
глиноземного производства. Извлечение ванадия осуществляется выщелачиванием,
экстракцией и сорбцией. В зависимости от технологии и состава сырья эти методы
могут быть с отжигом и без него. Основная задачи для ванадиевого производства –
создание надежной, эффективной и конкурентноспособной технологии.
Таким образом, создание технологии комплексной переработки отходов
титанового производства, количество которых составляет 45 0000 т/год, позволит не
только снизить количество отходов, а и получить вторичные ликвидные продукты:
Sc2O3 – 35 т/год, V2O5 – 670 т/год.
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КОЛЬОРОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЙ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ
КИСЛОТНО-ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 5-ГІДРОКСИ1-(п-СУЛЬФОФЕНІЛ)-4-[(п-СУЛЬФОФЕНІЛ)-АЗО]-ПІРАЗОЛ-3-КАРБОНОВОЇ
КИСЛОТИ В ВОДНИХ РОЗЧИНАХ
Бевзюк К.В., Снігур Д.В. Притис А.О.
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
attiya93@mail.ru
Одним з найбільш поширених та важливих класів органічних сполук, які
знайшли широке застосування у хімії, біології, медицині, а також у харчовій,
лакофарбній і текстильній промисловостях є азосполуки (АС). Саме хромофорні
властивості та здатність приймати участь майже у всіх відомих хімічних реакціях і
процесах привертає особливу увагу до представників АС. Їх реакційна здатність
пов'язана з наявністю в їх структурі азогрупи –N=N–, а також природою та положенням
різних функціональних груп (ФГ: –OH, –COOH, –NH2, –SO3H тощо) у структурі
молекули. В якості об’єкта дослідження нами обрано синтетичний азобарвник
5-гідрокси-1-(п-сульфофеніл)-4-[(п-сульфофеніл)азо]-піразол-3-карбонову кислоту (тартразин),
який знайшов широкого застосування як
компонент харчових добавок – Е 102.

OH
HO3 S

N N

N
N

SO3H

HOOC

Метою даної роботи є дослідження можливості використання кольорометричних
функцій показника жовтизни (YI) та повного колірного розрізнення (ΔE76) для
встановлення величин показників констант іонізації (рК) методом хімічної
кольорометрії (МХК).
Врахування різних складових частин кольору дозволяє простежити тонкі
відмінності близьких за властивостями атомних угрупувань барвників і встановити
відповідні величини рК. На основі отриманого масиву спектрофотометричних даних
розраховані кольорометричні функції ΔE76 та YI водних розчинів тартразину у
широкому інтервалі кислотності середовища. Для визначення рК (таблиця) побудовані
їх графічні залежності від кислотності середовища. Результати були оброблені методом
математичної статистики. Встановлено, що вибірки однорідні, а за критерієм
Ст’юдента доведено відсутність значущої різниці між вибірковими середніми, що
дозволило провести метрологічну обробку об’єднаних результатів для двох
кольорометричних функцій. Для перевірки правильності отриманих результатів рК
тартразину визначали спектрофотометричним методом.
Таблиця
Константи іонізації тартразину (n=6; p=0,95)
рК
Метод

―N=N―

―COOH

―OH

Кольорометрія (графічний варіант)
1,50±0,11
4,00±0,12
9,50±0,10
Кольорометрія (розрахунковий метод)
1,52±0,13
4,10±0,12
9,50±0,11
Спектрофотометрія
1,51±0,11
3,95±0,10
9,62±0,12
Як видно з таблиці величини рК тартразину, розраховані з використанням
кольорометричних функцій і обчислені за спектрофотометричними даними, корелюють
між собою, що вказує на їх правильність та можливість використання МХК для
дослідження та кількісного описання протолітичних рівноваг в розчинах барвників без
залучення даних про рівноважні концентрації відповідних іонно-молекулярних форм.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ L-ЦИСТЕИНА С СОЛЯМИ МЕДИ(II)
Гончарук В.В., Панов Д.А., Волошина А.Г.
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского
panovda@crimea.edu
В современной медицине для выведения катионов тяжелых металлов используют
серосодержащие соединения, например, D-пеницилламин и цистамин. Однако
зачастую применяемые вещества не являются естественными для организма и как
следствие сами могут оказывать негативное действие. Поэтому актуальным является
поиск природных биомолекул, способных усилить защитные свойства организма.
Одной из таких естественных серосодержащих молекул может выступать
аминокислота – цистеин, способствующая обезвреживанию и выведению токсикантов
различной природы, в том числе и катионов тяжелых металлов. Это позволяет
применять ее в качестве эффективной молекулы с протекторными свойствами.
Опираясь на данный факт, мы решили изучить взаимодействие цистеина с солями
меди(II). Медь была нами выбрана неслучайно – хоть она и является металлом «жизни»
и входит в состав многих витаминов, гормонов, дыхательных ферментов
(цитохромоксидазы) и белков плазмы крови, однако нарушение обмена меди может
приводить к серьезным изменениям функционирования нервной системы и головного
мозга, где она преимущественно и накапливается (заболевание Уилсона-Коновалова).
В литературе описаны различные комплексы цистеина с металлами, однако
синтез таких комплексов проводился либо в сильнощелочных средах, либо в
органических растворителях или путем сухого синтеза. Как известно, медь находится в
организме в виде аквакомплексов, следовательно, наибольший интерес представляют
реакции взаимодействия солей меди при естественных значениях рН внутренней среды
организма в водных растворах. При получении нами комплексных соединений
обязательным условием было постепенное добавление растворов меди(II) к раствору
цистеина, то есть, фактически, взаимодействие шло в избытке цистеина. Для изучения
протекающих процессов смешивали эквимолярные растворы сульфата и ацетата
меди(II) с раствором цистеина с концентрацией 0,0375 моль/л.
Полученные
соединения
анализировали
различными
методами:
комплексонометрически,
фотометрически,
биамперометрически
и
потенциометрически, а также методами Фурье-ИК-спектроскопии (Фурье-ИКС) и
термогравиметрического анализа (ТГА).
Установлено, что в указанных выше условиях имеет место образование
искажённого октаэдрического комплексного соединения вида [Cu(Cys)4]×3H2O, при
этом наблюдается двоякий способ (4+2)-координации – тиолятный и хелатный, с
образованием устойчивого 5-ти членного цикла. Проведенный элементный анализ
состава полученного комплекса показал, что содержание меди составило 29,18 ± 0,2%
при теоретическом содержании 10,6%. После «мягкой» обработки полученного
комплекса раствором щелочи для удаления излишков меди, ее содержание составило
10,74 ± 0,16%, что близко к теоретическому и соответствует соотношению Сu:Cys = 1:4
и 3 молекулам воды. Интересно, что «излишки» меди не удаляются промыванием
водой и, по-видимому, наблюдается соосаждение катионов меди(II) из раствора.
Полученные данные свидетельствуют, что тиолят-хелатный комплекс меди(II) с
цистеином способен эффективно соосаждать ионы меди(II) из раствора, при этом
установлено, что количество соосажденной меди в 2,73 раза больше его содержания в
комплексе, а степень соосаждения составила 64,87%. Это дает возможность говорить о
высокой эффективности цистеина в качестве детоксикационного агента.
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ВИГОТОВЛЕННЯ МЕМБРАННОГО ЕЛЕКТРОДА ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО
ВИЗНАЧЕННЯ ЛЕВАМІЗОЛУ У ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТАХ
Зубеня Н.В., Кормош Ж.О., Корольчук С.І.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Nati_26@ukr.net
Левамізол як антигельмітний препарат, завдяки ряду своїх переваг перед іншими
препаратами цієї групи, широко використовується в медицині. На його основі
розроблені препарати різної форми та випуску, такі як: ін’єкції, таблетки та порошки.
Цілю даної роботи було вивчення можливості застосування виділених іонних
асоціатів левамізолу із тетрайодостибіатом в якості електродоактивної речовини (ЕАР)
пластифікованих іон-селективних електродів (ІСЕ) і створення на його основі нового
потенціометричного сенсора для визначення левамізолу. Найбільш поширений є метод
виготовлення пластифікованих мембран, коли ЕАР змішують з полімерною матрицею
(найчастіше полівінілхлоридною), розчиненою у ЦГН або ТГФ, а також розчинникомпластифікатором. Під час виготовленння твердоконтактних мембранних ІСЕ одержану
однорідну масу наносять на поверхню провідника (металічна дротина, графітовий
стержень, сплави металів тощо). Також можливе змішування ЕАР з дрібнодисперсним
графітом та розчинником-пластифікатором і нанесення на металічну підкладку. Для
того, щоб з’ясувати вплив конструкції ІСЕ на основні електродні характеристики,
проведено порівняльне визначення електрохімічних властивостей електродів.
Використано плівковий у звичайному виконанні електрод із застосуванням
внутрішнього розчину порівняння і твердоконтактний з мембранним та на основі
графіту покриттям. Електронним провідником для твердоконтактного електрода
служила
металічна
підкладка
(сплав
Вуда).
Як
розчин-пластифікатор
використовували ТКФ.
Встановлено, що крутизна електродної функції для усіх досліджених конструкцій ІСЕ
відрізняється. Найближчі значення крутизни до теоретичної (відбувається збереження
Нернстівської залежності) властиві мембранним ІСЕ із внутрішнім розчином порівняння.
Найкращі хіміко-аналітичні характеристики отримали для мембран із вмістом ЕАР 5 – 10%,
як розчинник-пластифікатор використовували ТКФ. Відповідно крутизна становить 50 – 55
мВ/рС; інтервал лінійності електродної функції знаходиться в межах n·10-1 - n·10-5 моль/л;
межа визначення n·10-5 моль/л. Із збільшенням вмісту ЕАР у мембранні погіршуються
хіміко-аналітичні характеристики – межа визначення становить n·10-3 моль/л, це пов’язано із
тим, що матриця втрачає свою пластичність і стає більш жорсткою.
Для твердоконтактних пастових ІСЕ значення крутизни значно відрізняється від
теоретичної і знаходиться в межах 28 – 53 мВ/рС, інтервал лінійності лежить у межах 1·10-1
- 2·10-5 моль/л, а межа визначення 1,2·10-5 моль/л.
Твердоконтактні мембранні сенсори характеризуються дещо вужчим значенням
інтервалу лінійності n·10-1 - n·10-4 моль/л, крутизна становить 36 – 44 мВ/рС, а межа
визначення n·10-5 моль/л. Межа визначення практично не змінюється під час переходу від
однієї конструкції ІСЕ до іншої. Основні електрохімічні характеристики для плівкових
електродів майже постійні. Твердоконтактні пастові та з мембранним покриттям електроди
потребують калібрування перед використанням, враховуючи дрейф потенціалу.
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ІСЕ ОБОРОТНИЙ ДО ОРГАНІЧНОГО КАТІОНУ ТІАМІНУ
Зубко О.М., Хіміч К.В, Ткач В.І.
Український державний хіміко-технологічний університет
zubkoom@ua.fm
Тіамін являє собою гетероциклічну сполуку, яка відноситься до групи
водорозчинних вітамінів (вітамін В1). Є похідним піримідину, в молекулі якого
піримідиновий цикл сполучений з похідною іншої гетероциклічної сполуки – тіазолом
метиленовим містком.
Хімічні властивості тіаміну визначаються головним чином ядром тіазолу, який
під впливом лугів розщеплюється і переходить у відкриту тіольну форму. Тіольна
форма зберігає фізіологічну активність вітаміну В1. В присутності натрій сульфіту
молекула тіаміну розщеплюється на такі складові частини як піримідиновий та
тіазоловий компоненти.
В промисловості тіамін використовується у вигляді гідрохлориду, гідроброміду,
фосфотіаміну чи кокарбоксилази – як нутрієнт в хачовій, фармацевтичній, медичній,
косметичній галузях, виконуючи функцію доповнення харчового раціону чи ліків. Тому
важливою аналітичною задачею є експресне визначення вмісту тіаміну у промисловій
продукції.
Основними методами визначення вмісту тіаміну є мікробіологічний,
хроматографічний,
спектрофотометричний,
кінетичний,
флуориметричний,
хемілюмінесцентний, вольтамперометричний та капілярного електрофорезу.
Перелічені методи мають ряд недоліків: тривала пробо-підготовка, робота з
токсичними чи досить коштовними реактивами, робота з високою напругою, наявність
певних кваліфікаційних навичок персоналу та коштовного обладнання.
Для аналітичного моніторингу тіаміну перспективними є електрохімічні методи
аналізу, зокрема пряма потенціометрія з використанням ІСЕ та амперометричне
титрування. Ці методи поєднують чутливість визначення з експресністю та невисокою
вартістю обладнання. Як аналітичні реагенти на тіамін можуть бути використані
гетерополіаніони
(ГПА)
структури
Кегіна,
зокрема
12-молібдофосфатна
гетерополікислота (МФК).
Дослідження реакцій взаємодії МФК з органічним катіоном тіаміну методом
амперометричного титрування дало змогу використати дану реакцію, як аналітичну з
індикацією точки еквівалентності за струмом електровідновлення ГПА, отримана
малорозчинна речовина (Тіа)3(PMo12O40)2 з іонно-асоціативним характером зв’язку між
ГПА та органічним катіоном тіаміну, використана як електродно-активна речовина при
розробці ІСЕ.
Залежність електрорушійної сили від логарифму концентрації тіаміну для
мембран в інтервалі концентрацій 110–2–110–5 моль/л (при рН=2,5-5,5) лінійна, з
нахилом електродної функції близьким до теоретичного для двозарядного катіону
(S=29 мВ/рС).
Час відгуку ІСЕ на тіамін складає 30–60 с при 10–5моль/л і зменшується до 10–30 с
при концентраціях 10–4–10–2 моль/л.
Дрейф потенціалу ІСЕ – приблизно 2–7 мВ/добу.
Час життя ІСЕ складає 60–90 діб при умові його зберігання на повітрі.
Для проби, яка вміщує 33,73 мкг тіаміну знайдено 33,980,36мкг (P=0,95; n=7).
До переваг прямого потенціометричного визначення тіаміну слід віднести високу
чутливість (10–5 моль/л), селективність та експресність.
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ЕКСПЕРТИЗА ТА ПРОБОПІДГОТОВКА СИРІВ
Каніболоцька А.І., Сидорова Л.П., Чмиленко Ф.О.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
nastya-nastya130692@mail.ru

Кожен день вітчизняний ринок насичується великим асортиментом сирів, які не
завжди відповідають вимогам, а іноді виникає і небезпека їх вживання. Останнім часом
на ринку з'явилися сири в яких частина молочного жиру замінюється рослинними
жирами, це так звані сирні продукти.
Пробопідготовка є найважливішою складовою будь-якого хімічного аналізу. Від
того, наскільки ретельно пробопідготовка буде проведена, залежить точність
результату аналізу.
З урахуванням операцій розчинення, нагрівання, охолодження, розділення
водної та органічної фаз, фільтрування пробопідготовка сиру може займати більше 3
години (до 90 % від загального часу проведення аналізу). В залежності від
визначуваного показника сиру час пробопідготовки змінюється від 20 хв (кислотність,
масова частка вологи) та до 3 години (ступінь зрілості, масова частка хлориду натрію,
масова частка жиру, число Рейхерта – Мейссля, число Поленське, масова частка
немолочних жирів).
В роботі проведена експертиза сиру за нормованими фізико-хімічними
показниками з метою виявлення їх фальсифікації. Нами проаналізовані сири за такими
параметрами: ступінь зрілості, вміст вологи, вміст хлориду натрію, кислотність,
кислотне число, вміст жиру, число Рейхерта-Мейссля, число Поленське, масова частка
немолочних жирів. Вдосконалили методику виділення жиру з сирної продукції, яка
дозволила скоротити час проведення аналізу на 40%. Запропонували методику
виділення рослинних жирів з жирової фракції. Методика основана на екстракційному
виділенні жиру із проби, його омиленні, виділенні неомилених речовин з
використанням екстракції гексаном, відділенні стеринів від інших речовин
тонкошаровою хроматографією та їх ідентифікації.
Проаналізовані зразки Російського та Голландського сирів, виробник Україна.
Результати фізико-хімічних показників наступні: ступінь зрілості (220ºШ; 200ºШ);
вміст вологи (46%; 42%); хлориду натрію (1,57%; 1,66%); кислотність (1870Т; 1870Т);
кислотне число (0,64; 0,66); масова частка жиру (45%; 50%); число Рейхерта-Мейссля
(0,90; 1,27), число Поленське (2,93; 3,13 ); масова частка немолочних жирів (0,94; 0,71).
Отримані дані відповідають встановленим нормам.
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СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ СЕЛЕНА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА
Комкова В.В., Панова Э.П.
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского
mendes@inbox.ru
Наиболее эффективными формами селена являются препараты, содержащие
наноразмерные частицы. Они обладают более выраженным биоцидным действием,
нежели другие формы. Одним из методов поучения элементарного селена является
восстановление селенита натрия или селенистой кислоты аскорбиновой кислотой при
рН 3,3 в водной среде. В ряде работ в качестве восстановителя использовали цистеин. В
одном и втором случаях образуются наночастицы со средним размером 50–100 нм.
Кроме того, полученные частицы легко агрегируют друг с другом и быстро теряют
свою активность. Поэтому одной из важнейших проблем, в настоящее время, является
стабилизация наночастиц селена (до 50 нм), сохраняющие в течение длительного
времени агрегативную устойчивость.
В данной работе проводилось восстановление селенита натрия L-цистеином в
слабокислой среде и в качестве стабилизаторов наночастиц селена использовали
синтетический полимер – поливинилпирролидон (ПВП). Он используется в медицине в
качестве водорастворимого нетоксичного компонента ряда лекарственных препаратов
и обладает уникальными физиологическими свойствами.
Реакцию восстановления селенит-иона проводили в присутствии ПВП при
различных массовых соотношениях селен:ПВП, равных 0,01; 0,05; 0,10; 0,15.
Установлено, что область насыщения адсорбционной емкости наночастиц селена,
соответствует отношение массовых концентраций селена и полимера, равному 0,10.
Для оценки размеров образующихся наночастиц селена и их композиций использовали
методы просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии. Средний размер
нанозерен селенсодержащих структур составляет около 30 нм. Доля частиц, имеющих
этот размер, равна 52%. Кроме того, исследовано формирование наночастиц методом
оптической спектроскопии. В спектрах поглощения присутствуют индивидуальные
узкие полосы с максимумом 250 нм. Все нанокластеры соединены между собой и
сохраняют сплошность за счет стабилизатора (ПВП). Плотно упакованные
наноструктуры имеют форму близкую к сферической. Таким образом, в результате
самоорганизации и самосборки в растворе формируются супрамолекуряные
наноструктуры типа «ядро-оболочка», где в качестве ядра выступают частицы нано-αSe0, окруженные ПВП, препятствующего их агрегации.
Агрегативную устойчивость образующихся наночастиц определяли, регистрируя
изменения оптической плотности спектрофотометрическим методом при длине волны
315 нм через определенные промежутки времени. В результате проведенных
исследований было установлено, что агрегация частиц с образованием осадка красного
селена, наступает через тридцать дней.
Таким образом, разработанный способ получения водорастворимого
нанокомпозита селена в матрице биологически активного поливинилпирролидона
открывает широкую возможность для создания новых эффективных препаратов для
использования в медицине, фармации и сельском хозяйства.
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ПЛІВКОВІ МЕМБРАННІ ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ ІОНОМЕТРИЧНОГО
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОФІЛІНУ
Мордалюк В.В., Коробова І.В.
Дніпропетровський національний університет
ivkorobova@mail.ru

Теофілін – алкалоїд пуринового ряду, який міститься в
листі чаю та зернах кави. Теофілін входить до складу
лікарських препаратів (еуфілін, теотард, теопек, неофілін,
теофедрин,
антастман
тощо).
За
фармакологічними
властивостями теофілін використовується як діуретик,
протиастматичний засіб, а також для лікування ішемічної
хвороби серця. Теофілін більш токсичний, ніж кофеїн і
теобромін. Після прийому великих доз теофіліну порушується
діяльність центральної нервової та серцево-судинної систем.
Вища разова доза теофіліну – 0,3г, добова – 1г.
В рослинній сировині вміст теофіліну дуже малий, тому його отримують шляхом
синтезу з сечової кислоти, ксантину, гуаніну або за методом Траубе.
Для визначення вмісту теофіліну у водних розчинах лікарських препаратів
запропоновані іон-селективні електроди (ІСЕ), полівінілхлоридні мембрани яких за
іонообмінник містили продукт взаємодії теофіліну (ТФ) з комплексними
неорганічними аніонами ВіІ4−, ZnІ42−, PMo12O403−. За аналітичний сигнал
використовували різницю потенціалів гальванічного елементу, який складався з ІСЕ та
електроду порівняння, занурених в досліджуваний розчин. За електрод порівнянна
використовували хлоридсрібний електрод марки ЕВЛ-1МЗ, заповнений насиченим
розчином КCl. За індикаторний використовували виготовлений плівковий іонселективний електрод. Внутрішній електрод порівняння – хлоридсрібний. Внутрішній
розчин ІСЕ – розчин теофіліну концентрацією 1·10-3 моль/л з додаванням насиченого
розчину КСl.
Встановлено, що інтервал лінійності електродних функцій для ІСЕ з
іонообмінниками ТФ·КВіІ4, ТФ·К2ZnІ4, та ТФ·H3PMo12O40 збільшується при знижені
їхньої масової частки в мембрані та відповідає концентраціям 1·10-1 ÷ 1·10-4 моль/л
теофіліну в розчині. Крутизна електродних функцій становить (28,6±2,5) мВ/дек, що
відповідає двозарядному стану теофіліну в розчині. Методом амперометричного
титрування встановлено склад іонообмінників: ТФ:BiI4−≈1:2, ТФ:ZnI42−≈1:1,
ТФ:РМо12О403−≈3:2, що відповідає формулам ТФ2+(BiI4−)2, ТФ2+ZnI42− та
ТФ32+(РМо12О403−)2 відповідно.
Методом змішаних розчинів відносно кофеїн-бензоату натрію (вміст кофеїну
10 мг на ампулу), іонів магнію та кальцію визначені коефіцієнти селективності для
виготовлених ІСЕ: для електрода ТФ·К2ZnІ4 коефіцієнти селективності становили 0,06 і
0,14 відповідно; для електрода ТФ·H3PMo12O40 коефіцієнти селективності становили
0,07, 0,09 та 0,10 відповідно
З використанням виготовлених ІСЕ проведене визначення вмісту теофіліну в
ампульних розчинах лікарського препарату "Еуфілін" (вміст теофіліну 0,0200 г/мл) та в
таблетованій формі лікарського препарату "Теопек" (вміст теофіліну 300 мг на
таблетку). Стандартне відносне відхилення визначення коливалось в інтервалі від
0,0459 до 0,0674
Проведене визначення вмісту теофіліну в екстракті чайного листя марок "Lipton",
"Ahmad Tea", "Brook Bond". Вміст теофіліну становив 0,10%, 0,14% та 0,14% (мас.)
відповідно, що відповідає літературним відомостям.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
АНТИСЕПТИКОВ ГУАНИДИНОВОГО РЯДА
Иваница Л.А., Чмиленко Т.С., Крутоголова Т.В., Чмиленко Ф.А.
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара
analyticdnu@mail.ru
Соединения класса гуанидиновых антисептиков применяются для обработки
питьевых вод, в составе лекарственных препаратов. Однако имеющиеся
экспериментальные данные по определению полигексаметиленгуанидиния (ПГМГ) и
хлоргексидиния (ХГ) недостаточны для оценки как доз в препаратах, обеспечивающих
эффективную дезинфекцию, так и безопасное для здоровья человека их содержание.
Содержание указанных соединений в лекарственных препаратах нормируется, что
определило задачу исследования – разработка методики определения ПГМГ и его
неполимерного аналога хлоргексидиния.
В работе определены спектрофотометрические характеристики комплексов Al с
салицилфлуороном (СФ); Cu(II) и Sn(IІ) с кверцетином (КВ) в воднополиэлектролитных растворах. Тройной комплекс ПГМГ-КВ-Cu(II) образуется при
рН 7-10 и имеет максимум поглощения при 425 нм. Увеличение чувствительности
реакции КВ с Сu(ІІ) в присутствии ПГМГ использовано как аналитический сигнал для
его определения. Аналогичным образом ПГМГ влияет на систему Sn(IІ)-КВ.
Исследовано поведение красителя триоксифлуоронового ряда СФ при
взаимодействии с Al для определения ПГМГ и ХГ. Характеристики комплексов:
рНопт=4,6; λmax=540 нм; tопт=20 мин; ε=3,83·105 (ПГМГ-СФ-Al); ε=1,79·104 (ХГ-СФ-Al).
Разработана и апробирована методика определения ПГМГ в глазных каплях
«Лакрикан», ХГ в таблетках «Трахисан» и зубном геле «Метродент». Проведена оценка
градуировочных кривых по ДСТУ ISO 8466-1-2001 и ДСТУ ISO 8466-2-2001, а также
валидация по критериям воспроизводимости, правильности. Статистические
характеристики методик приведены в таблице. Проверка пригодности аналитической
системы ПГМГ-СФ-Al для анализа лекарственных средств на содержание ПГМГ
подтвердила целесообразность использования нелинейного градуировочного графика.
Анализ образцов показал, что содержание ПГМГ в глазных каплях «Лакрикан»
составило 1,92±0,06 мг/10 мл (Sr=0,026); ХГ в таблетках «Трахисан» –
0,97±0,07 мг/табл (Sr=0,056) и в геле «Метродент» – 2,47±0,11 мг/1 г (Sr=0,034).
Результаты предложенных методик согласуются с результатами определения ПГМГ с
эозином и ХГ с медно-салицилатным комплексом.
Таблица. Статистические характеристики градуировочных графиков для
определения ХГ и ПГМГ
ОпредеVxo, Сmin, Сlim,
Уравнение
R2
Sy Sхo
ляемый
С, мкг/мл
% мкг/мл мкг/мл
компонент
y=0,191+0,055·x*
0,9880,00550,099 8,15 0,22 0,67
ПГМГ
0,25–2,50
y=0,178+0,082·x–0,009·x2 0,9990,00050,008 0,66 0,09 0,27
ХГ
0,50–2,50
y=0,121+0,131·x
0,9960,00170,056 4,10 0,21 0,59
Примечание: *PG=674,79>F(0,01;4)=21,20.

Для определения ПГМГ в препарате для дезинфекции и очистки мягких контактных
линз использована система ПГМГ-СФ. Аналитические характеристики методики:
рНопт=4,7; λmax=535 нм; tопт=60 мин. Определение ПГМГ проводили с использованием
экстремальных точек на кривой зависимости оптической плотности от СПГМГ. В
препарате заявленное содержание ПГМГ – 4,00·10-2 %, определено – (4,03±0,2)·10-2 %.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЛЕЙ КАДМИЯ С ХИТОЗАНОМ
Крыкун Е.В., Кацева Г.Н.
Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского
katsevanik@mail.ru
Соединения кадмия чрезвычайно токсичны. После всасывания в кровь поражают
центральную нервную систему, печень и почки, нарушают фосфорно-кальциевый
обмен. Хроническое отравление приводит к анемии и разрушению костей; изменяет
активность многих гормонов и ферментов. Допустимая норма в питьевой воде для
кадмия составляет 0,001 мг/дм3.
В качестве сорбента может быть использован биополимер хитозан, имеющий
гидроксильные, амидные и аминогруппы, способные участвовать в образовании
комплексных соединений с ионами металлов.
В данной работе рассмотрено взаимодействие хитозана с сульфатом кадмия в
водных растворах, установлен состав образующихся комплексов.
Были использованы сульфат кадмия (х.ч.). Концентрация раствора
устанавливалась комплексонометрическим методом при рН 9-10 с эриохромом черным
Т в качестве индикатора. Физико-химическая характеристика используемого
водорастворимого хитозана приведена в таблице 1.
Таблица 1
Характери- Содержание
Степень
рН,
Молекулярная
стическая
свободных
деацетилиро0,1%
рКа
масса, кДа
вязкость, л/г аминогрупп,%
вания, %
раствора
0,162
5,74 ± 0,15
3,98
62,8 ± 0,85
4,19
6,13 ± 0,12
Для исследования взаимодействия и установления состава образующихся
комплексов применены потенциометрический метод со стеклянным индикаторным
электродом и амперометрический с двумя индикаторными кадмиевыми электродами.
Исследование проводилось в области концентраций 1.10-2 -1.10-3 моль/л и рН 4,0 -6,0.
Концентрация (С,моль/л), объем (V,мл) и отношение прореагировавших аминогрупп
хитозана к катиону кадмия по результатам титрования приведены в таблице 2.
Таблица 2
VCd2+
С хтз(NH2)
V хтз хтз(NH2):Cd2+
Метод
СCd 2+
Потенциометрическое
титрование

1,36.10-2

3,0

3,6.10-3

25,0

2,15

Биамперометрическое
25,0
1,90
3,50
3,6.10-3
1,36.10-2
титрование
7,00
3.6.10-3
25,0
0,95
Затем было изучено поведение исходных растворов и смеси растворов хитозана и
соли кадмия в молярном соотношении 2:1 при титровании раствором гидроксида
натрия. Для соли кадмия скачок происходит в области рН 8,5-11,0, конечная точка
титрования отвечает образованию гидроксида кадмия. Скачок на кривой титрования
хитозана отвечает переходу R-NH3+ → R-NH. Кривая титрования смеси также имеет
один скачок, расчет показал, что происходит разрушение комплекса хитозана с ионами
кадмия с образованием более устойчивого гидроксида кадмия.
Таким образом, можно констатировать образование двух комплексов хитозана с
ионами кадмия, что отчетливо выявляется при использовании амперометрического
метода титрования с двумя индикаторными электродами.
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ЭКСТРАКЦИЯ РАЗНОЗАРЯДНЫХ ГАЛОГЕНИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ВИСМУТА И СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ С
ПРИМЕНЕНИЕМ РАССЛАИВАЮЩИХСЯ ВОДНЫХ СИСТЕМ
Лобенко С.А., Яны М.В., Симонова Т.Н
Донецкий национальный университет
simonovatn@yandex.ru
Экстракция галогенидных комплексов висмута применяется для отделения его от
сопутствующих элементов при анализе различных по составу сплавов,
технологических и природных объектов. В качестве экстрагентов применяют
кислородсодержащие органические растворители, органические основания в
хлороформе, и др. Недостатком традиционных экстрагентов является их токсичность,
высокая стоимость, в ряде случаев - многостадийность процесса. Этих недостатков
лишены двухфазные водные системы, удовлетворяющие требованиям «зеленой
экстракции». В литературе имеются данные об извлечении галогенидных комплексов
висмута водорастворимым экстрагентом полиэтиленгликолем (ПЭГ).
Нами
осуществлена
экстракция
галогенидных
комплексов
висмута
водорастворимыми спиртами и проведено сравнительное изучение экстракции
водорастворимыми экстрагентами и органическими основаниями в области
существования одно- и высокозарядных комплексов. При экстракции однозарядных
комплексов висмута экстракционная способность водорастворимых спиртов и
полимеров возрастает в ряду Cl- < Br- < I-. Хлоридные комплексы незначительно
экстрагируются (20-30%) по сравнению с бромидными и йодидными (93-100%), что
обусловлено устойчивостью комплексов в водной фазе и другими факторами. При
экстракции галогенидных комплексов висмута из растворов, содержащих
разнозарядные ацидокомплексы, в органическую фазу извлекаются однозарядные
комплексы BiBr4- и BiI4-. Состав экстрагируемых соединений определяли методами
молекулярной абсорбционной спектрофотометрии, сдвига равновесий, молярных
отношений. Рассчитаны константы экстракции. Предложен механизм экстракции.
Установлено, что водорастворимые экстрагенты в отличие от органических оснований
типа первичных алкиламинов и разнорадикальных органических оснований не
извлекают высокозарядные ацидокомплексы висмута BiBr63- и BiI63-. Установлены
оптимальные условия извлечения однозарядных бромидных и йодидных комплексов
водорастворимыми экстрагентами: концентрация лиганда С(I-) = 0,05-0,1,
С(Br-) = 0,3-0,5 М, кислотность среды C(H2SO4) = 0,5-2,0 М, концентрация
высаливателя С(NH4)2SO4 = 2,7-3,6 М, соотношение фаз Vв.ф.:Vо.ф = 3:1, время контакта
фаз – 1,5 минуты. Теоретические расчеты концентраций лиганда, необходимых для
практически полного извлечения однозарядных комплексов висмута совпадают с
экспериментальными данными. Установлено повышение селективности извлечения
висмута по отношению к Sc(III), Al(III), Ce(III), Zr(IV), РЗЭ, Fe(III), обусловленное
образованием неэкстрагируемых высокозарядных сульфатных комплексов в
присутствии высаливателя (NH4)2SO4. Извлечение висмута в виде бромидного
комплекса позволяет отделить его от элементов, которые образуют менее устойчивые
бромидные комплексы: Cu(II), Zn(II), Pb, Sn, Fe(III).
На основании проведенных исследований разработаны методики экстракционнофотометрического определения
висмута
в
виде
йодидных
комплексов,
комбинированная
методика
спектрофотометрического
определения
его
с
тиомочевиной, методика экстракционно-атомно-абсорбционного определения висмута
в металлическом никеле и др. Методики отличаются селективностью, хорошей
сходимостью (Sr<0,03) и применением малоопасных экстрагентов.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІОНІВ ПЛАТИНИ(IV) З 4-ІМІНО-1,3ТІАЗОЛІДИН-2,5-ДІОН 5-ОКСИМОМ ТА 4-[2-(3-МЕТИЛ-5-ОКСО-1-ФЕНІЛ-1,5ДИГІДРО-4Н-ПІРАЗОЛ-4-ІЛІДЕН)ГІДРАЗИНО]-БЕНЗЕНСУЛЬФОНАТОМ
НАТРІЮ
Лозинська Л.В., Тимошук О.С.
Львівський національний університет імені Івана Франка
L_lozynska@ukr.net
Платина широко використовується у хімічній, металургійній, фармацевтичній,
ювелірній промисловості, а також медицині, нанотехнологіях. Вона також відіграє
важливу роль в екології, оскільки є основним компонентом автомобільних
каталізаторів. Даний аспект сприяє вдосконаленню хіміко-аналітичного контролю
вмісту платини у природних та промислових об’єктах шляхами покращення
метрологічних характеристик вже впроваджених методик та розробкою нових, більш
чутливих та селективних методик визначення.
Для визначення платини описана достатньо велика кількість методів аналізу,
особливе місце слід відвести спектрофотометричним методам. В якості реагентів, для
спектрофотометричного визначення платини, використовують органічні сполуки, які
містять функціональні групи з донорними атомами S, N: нітрозоаміни, нітрозонафтоли,
амінокислоти, тіосемікарбазид і його похідні, тіазолтіоли, азолтіоли, тіолтіони, роданін
і його похідні та інші. Але більшість методик з використанням цих реагентів мають ряд
обмежень. Тому ми досліджували взаємодію іонів Pt(IV) із новими реагентами, які
належать до класу азолідонів, з метою розробки спектрофотометричної методики
визначення платини, що є актуальним на сьогодні.
Для дослідження використали вперше синтезовані реагенти: 4-іміно-1,3тіазолідин-2,5-діон 5-оксим (ІТДО) та 4-[2-(3-метил-5-оксо-1-феніл-1,5-дигідро-4Нпіразол-4-іліден)гідразино]-бензенсульфонат натрію (ПГБС). ІТДО – це кристалічний
порошок пісочного кольору погано розчинний у воді, але добре розчинний в етанолі,
метанолі, н-пропанолі, етиленгліколі, гліцерині, етановій кислоті, метановій кислоті,
диметилформаміді, диметилсульфоксиді та інших органічних розчинниках. ПГБС –
оранжевий порошок, який добре розчинний у воді.
Досліджено, що в присутності іонів Pt(IV) спектри абсорбції ПГБС в інтервалі
рН = 1,0-12,0 характеризуються деяким збільшенням максимуму поглинання при
λ = 250 нм, але не відбувається ніяких змін у видимій ділянці спектра самого реагенту.
Що свідчить про те, що використовувати ПГБС для спектрофотометричного
визначення платини недоцільно.
Експериментально встановлено, що взаємодія ІТДО з іонами платини(IV)
відбувається при нагріванні на киплячій водяній бані впродовж 60 хв і рН = 5,0.
Електронні спектри світлопоглинання сполуки характеризуються плечем абсорбції в
області довжин хвиль 325-470 нм, де світлопоглинання самого реагенту за цих умов
практично відсутнє. На утворення комплексу не впливають значні концентрації аніонів
(Cl-, SO42-, PO43-, та інші), які часто присутні в розчинах. Методом ізомолярних серій та
молярних відношень встановлено стехіометричне співвідношення компонентів у
комплексній сполуці Pt(IV) : ІТДО = 1:1. Величина аналітичного сигналу при
визначенні платини(IV) з ІТДО лінійно залежить від концентрації металу в розчині у
межах 1,4-15,6 мкг/мл.
На основі цього розроблено нову методику спектрофотометричного визначення
Pt(IV) із ІТДО (Сmin=0,5 мкг/мл), досліджено її селективність та перевірено
правильність при аналізі модельних розчинів.
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛІЦИРРИЗИНУ В КОРЕНЯХ СОЛОДКИ
Луценко Н.В., Мироняк М.О., Малаєва К. О., Ткач В.І.
Український державний хіміко-технологічний університет
lutsenko.nat@gmail.com
У давньокитайських лікарів солодка вважається другими ліками після женьшеню
для збереження краси та молодості. Лакриця відбілює, омолоджує, має протиалергічні,
розслаблюючі й заспокійливі властивості, має пом’якшуючу і протизапальну дію,
очищає, активізує водно-сольовий обмін, має ранозагоювальну дію.
Зовнішнє використання лакриці, навіть у маленьких дозах, дозволяє зменшити
пігментацію і еритеми.
Гліцирризин використовують як природний замінник цукру (харчова добавка Е958), як компонент косметичних засобів та як лікарська речовина, що має широкий
спектр дії. Враховуючи широке застосування гліцірризину в різних типах промислової
продукції існує необхідність у розробці простих та експресних методик визначення
його кількісного вмісту.
Як показують літературні дані, на сьогодні основними методами визначення
вмісту гліцирризину є хроматографічні методи, що мають певні недоліки, зокрема
використання коштовного обладнання та летких токсичних розчинників. Тому
актуальною проблемою є розробка нових альтернативних методик визначення
гліцирризину в коріннях солодки.
Нами запропоновані методики кількісного визначення гліцирризинової кислоти та
її солей методоми амперометричного титрування та прямої потенціометрії.
Кількісне визначення гліцирризину проводили методом амперометричного
титрування, що базується на попередньому отриманні катіонної частки гліциризину з
сіллю барію та подальшій взаємодії отриманого органічного катіону з
гетерополіаніоном 12-молібдофосфатної кислоти (МФК) з утворенням малорозчинної
сполуки іонного типу. Як електроди використовували торцевий графітовий електрод,
що обертається (індикаторний електрод) та насичений каломельний електрод (електрод
порівняння).
Проведені дослідження дозволили розробити методику кількісного визначення
гліцирризину в коренях солодки методом амперметричного титрування. Розроблена
методика була апробована на водних екстрактах сухих коренів солодки та промисловій
продукції. Перевірка правильності результатів визначення проведена методом додатків.
На основі отриманих асоціатів були розроблені іонселективні електроди на
гліцирризинову кислоту та запропонована методика кількісного визначення
гліцирризинової кислоти у косметичній продукції методом прямої потенціометрії.
Була досліджена залежність основних характеристик розроблених іонселективних
електродів (кут нахилу, діапазон визначуваних концентрацій) від рН досліджуваного
розчину та типу мембрани: способу очистки екстракту коренів солодки, хімічного
складу електродноактивної речовини, її кількісного вмісту в мембрані та типу
розчинника.
Визначено, що найбільш оптимальні результати роботи електроду
спостерігаються при проведенні визначення вмісту гліцирризинової кислоти при рН-67 визначуваного розчину і попередньому осадженню гліцирризинової кислоти з
водного екстракту соляною кислотою.
Розроблена методика була апробована на модельних розчинах субстанції
гліцираму та застосована для кількісного визначення гліцирризинової кислоти у
екстракті.
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ІОНОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАНІНІВ В ЧОРНОМУ ЧАЇ
Луценко Н.В., Мироняк М.О., Кац А. А., Ткач В.І.
Український державний хіміко-технологічний університет
lutsenko.nat@gmail.com

Дубильні речовини (ДР) - дуже поширена група біологічно активних речовин
(БАР) рослин, що володіє різними фармакологічними властивостями, чим і обумовлено
їх широке застосування в медицині. Тому дуже актуальна проблема визначення якості
лікарських засобів і лікарської рослинної сировини (ЛРС), що містить дану групу БАР.
Одним з основних методів встановлення якості ЛРС є кількісний фітохімічний аналіз. В
даний час існує декілька методик, що дозволяють провести даний вид аналізу ЛРС.
Класичним методом визначення вмісту ДР є гравіметричний (ваговий) метод. В
основі вагового методу лежить властивість ДР осаджуватися желатином, іонами
важких металів, шкірним (голевим) порошком. Також використовують титриметричні
методи (комплексонометрія, перманганатометрія та титрування розчином желатину),
спектрофотометричний,
хроматографічний,
фотоелектроколориметричний,
амперометричний методи та метод кулонометричного титрування.
Таніни містяться в корі, деревині, листі, плодах (іноді насінні, коренях, бульбах)
багатьох рослин - дуба, каштана, акації, ялини, модрини, тсуги канадської, евкаліпта,
чаю, какао, гранатового дерева, черемхи, хурми, хінного дерева, сумаху, квебрахо та
інших. Таніни надають листю і плодам терпкий смак. Таніни пригнічують ріст
патогенних для багатьох рослин мікроорганізмів, захищають рослини від поїдання
тваринами.
Розрізняють гідролізовані і конденсовані (негідролізовані) таніни. Основа
гідролізованих танінів - складні ефіри галової кислоти або споріднених їй дигаллової і
тригаллової кислот з багатоатомним спиртом. Конденсовані таніни являють собою
похідні флавоноїдів, головним чином димери 3,4 - флавандіола або 3 - флаванола.
У промисловості таніни використовуються для дублення шкіри та хутра,
приготуванні чорнила, протруювання текстильних волокон, додання різним напоям
терпкого смаку і як харчовий барвник (E181).
Фотометричним методом досліджено хіміко-аналітичні властивості основної
діючої речовини – таніну. Фотометричні дослідження реакції взаємодії комплексу
танін–барій з 12-молібдофосфатною гетерополікислотою свідчать, що дану хімічну
реакцію можна використовувати як аналітичну. Це дає змогу у подальшому розробити
амперметричні та потенціометричні методики визначення танінів в рослинній сировині
та промисловій продукції.
На основі отриманих асоціатів були розроблені іонселективні електроди на танін
та запропонована методика кількісного визначення таніну у косметичній продукції
методом прямої потенціометрії.
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ІОНОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КОФЕЇНУ
Пантелеєва О.С., Мироняк М.О., Ткач В.І.
Український державний хіміко-технологічний університет
Panniolga@inbox.ru
Алкалоїди – складні органічні азотовмісні сполуки основного характеру,
здебільшого рослинного походження. Алкалоїди рослинного походження є базовими
біоактивними речовинами і натуральними лікарськими засобами, які широко
використовуються в харчових БАД, косметичних та фармацевтичних засобах в якості їх
складових компонентів. Аналітичний контроль їх вмісту є актуальною проблемою, так
як в мікрокількостях алкалоїди є біоактивними речовинами, а в макрокількостях —
активними отрутами. Алкалоїди здобули широке застосування в якості активних
компонентів косметичних засобів, харчових біоактивних добавок та різноманітних
лікарських засобів. Алкалоїди головним чином поділяються за природою
нітрогеновмісного гетероцикла.
Кофеїн відноситься до похідних пурину, які є кисневмісними та дуже слабкими
основами. Алкалоїди групи пурину відносяться до психостимулюючих лікарських
засобів. Головним природнім джерелом кофеїну є рослинні продукти, які
застосовуються для приготування напоїв – листя чаю, кавові зерна та какао боби.
В даний час все частіше використовують кофеїн в косметичній продукції, бо
кофеїн прискорює метаболічні процеси в тканинах, зокрема, ліполіз. Саме ця
властивість кофеїну з успіхом використовується у препаратах коригувальної дії.
Виявлено, що кофеїн уповільнює вікові зміни шкіри, розгладжуючи її, діє як
ультрафіолетовий фільтр, захищаючи від шкідливого сонячного впливу. Кофеїн та його
солі кількісно визначають за утворенням реакціями осадження або забарвлення.
Поширені, переважно, хроматографічні методи визначення кофеїну. Основним
недоліком даних методик є складність, висока вартість обладнання і реагентів, а також
довготривалість аналізу. Тому актуальною є розробка простих, експресних, недорогих
та чутливих методик визначення вмісту кофеїну в рослинній сировині та промисловій
продукції . Для вирішення цієї проблеми перспективними є електрохімічні методи
аналізу (іонометрія та амперометрія), які поєднують такі аналітичні параметри як
чутливість і селективність з експресністю, доступністю та невисокою вартістю
обладнання. Доцільним є використання гетерополіаніонів (ГПА) структури Кеггіна, як
аналітичних реагентів, завдяки унікальним фізико-хімічним властивостям.
Дослідження взаємодії ГПА з органічними катіонами (ОК) алкалоїдів перспективно для
використання цих реакцій як аналітичних з електрохімічною індикацією точки
еквівалентності (амперометричне титрування); а в малорозчинних продуктах цієї
реакції - як електродноактивних речовин (ЕАР) при розробці іоноселективних
електродів (ІСЕ), оборотних до ОК алкалоїдів.
Нами було досліджено фотометричним методом хіміко-аналітичні властивості
основної діючої речовини – кофеїну. Проведені дослідження показують, що при
взаємодії катіону з аніоном 12- молібдофосфатною гетерополікислотою утворюється
сполука з іонно-асоціонним характером зв’язку. Дослідили зменшення властивостей в
значеннях від pH, встановили склад утвореного комплексу. Що дає змогу й надалі
розробляти та застосовувати амперметричні та потенціометричні методики для
визначення кофеїну в рослинній сировині та промисловій продукції.
На основі отриманих асоціатів були розроблені іонселективні електроди на
кофеїн, що дозволяє кількісно визначити кофеїн у косметичній продукції методом
прямої потенціометрії.
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АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕРМАНИЯ
В РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ
Пименова Н.В.,. Смитюк Н.М, Чмиленко Ф.А.
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
nmtsh@ukr.net

Германий является редким элементом, который не содержится в природе в чистом
виде. Он является составной частью сплавов, которые широко применяются в
полупроводниковой промышленности, может присутствовать в отходах и продуктах
переработки. Германий содержится почти во всех силикатных породах, в нефти, угле,
листьях, корнях некоторых растений, в том числе и целебных: женьшень, алоэ, чеснок,
бамбук, в золе морских водорослей, в некоторых минеральных водах и т.д. В настоящее
время германий еще не относятся к жизненно важным элементам. Однако во многих
растениях он сконцентрирован в значительных количествах, достаточных для
постановки вопроса о его значении, токсичности или инертности по отношению к
организму человека и животных.
Наиболее чувствительными методами при определении германия являются
спектрофотометрия с образованием комплексных соединений с органическими
красителями и атомно-абсорбционная спектрофотометрия с электротермической
атомизацией. Применение для анализа германийсодержащих объектов более
доступного метода атомизации в пламени затрудняется низкой чувствительностью и
мешающими спектральными влияниями.
Для снижения предела обнаружения и повышения чувствительности пламенного
атомно-абсорбционного определения германия в коксе и чесноке предложено
использование спектральных буферных растворов. Усиление аналитического сигнала
германия наблюдалось при введении в анализируемые растворы 8-оксихинолина,
лимонной кислоты или молибдата аммония. Максимальная степень атомизации
германия наблюдается в присутствие раствора лимонной кислоты (0,1 г/л), при этом
чувствительность определения повысилась в 2 раза. Подобрано оптимальное
соотношение газов в пламени ацетилен-воздух, которое составило 0,13 : 0,06.
При определении в реальных объекта в присутствие раствора лимонной кислоты
установлено содержание германия в коксе - 0,41 мг/мл, в чесноке - 0,10 мг/мл.
Также его определение проводили в концентратах этих объектов
спектрофотометрическим методом, основанном на измерении оптической плотности
окрашенного раствора фенилфлуороната германия. Предварительно устраняли
мешающее влияние сопутствующих элементов экстракцией. Измерения проводили на
спектрофотометре СФ-26 и Specord M-40 в кювете 2 см, максимум спектра
светопоглощения
окрашенного
соединения
наблюдали
при
λ=530 нм.
Спектрофотометрически установлено содержание германия в коксе – 0,38 мг/мл и
чесноке – 0,06 мг/мл.
Показано удовлетворительное совпадение статистических характеристик этих
результатов.
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РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФЕНОЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
Саламатина И.А., Вяткина О.В.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
оksana_vyatkina@list.ru
Фенолы являются сырьем для различных отраслей промышленности. Это
обусловливает присутствие фенольных веществ в природных водоемах, куда они попадают
с бытовыми и производственными сточными водами. Существующие на сегодняшний день
методы определения фенольных веществ весьма длительны во времени, так как требуется
предварительное удаление либо маскирование мешающих компонентов, либо
предполагают наличие дорогостоящего оборудования, тогда как для решения задач
экологического мониторинга наиболее актуальными являются on-site методы анализа при
помощи тест-систем. Особый практический интерес представляют ферментные тестсистемы определения фенолов. Достаточно часто в качестве носителей для нековалентной
иммобилизации ферментов используют различные разновидности кремнезёма, в том числе
и силикагели. Поэтому целью работы была разработка тест-систем на основе пероксидазы
редьки черной иммобилизованной на силикагеле для определения фенольных веществ в
водных объектах.
Объектом исследования являлась иммобилизованная на силикагелевой подложке
пероксидаза корнеплода редьки черной. Силикагель синтезировали из силикатного клея
при взаимодействии с 6М HCl. Иммобилизацию фермента на силикагель проводили
методом физической сорбции из раствора, содержащего 20% по объему фосфатнобуферного экстракта пероксидазы (массовое соотношение твёрдой и жидкой фаз ≈ 1:40) в
течение 2 часов. По истечению времени сорбент отфильтровывали и оставляли сушиться на
воздухе при комнатной температуре. В результате методом сорбции из 20% раствора нами
был получен материал, содержание фермента в 1 г которого соответствует его содержанию
в 5 мл нативного ферментного препарата. В качестве фенольного субстрата в модельных
системах использовали гидрохинон, концентрацию которого варьировали от 8·10-4 М до
1·10-2 М. Полученные результаты сравнивали со стандартным фотоколориметрическим
методом количественного определения гидрохинона в системах с Fe3+ и о-фенантролином.
Проведены две серии определений: в первой - к растворам гидрохинона добавляли 1
мл 3% Н2О2 и 0,5 г ферментного препарата (пероксидаза + силикагель), во второй - масса
ферментного препарата составляла 1 г. Системы выдерживали 40 мин. Далее растворы
фильтровали и измеряли оптическую плотность на фотоэлектроколориметре КФК-2 при
длине волны 440 нм, 490 нм и толщине кюветы l=10 мм. Установили, что при длинах волн
λ=440 нм и λ=490 нм вид калибровочных зависимостей и их численные параметры
практически идентичны. Чувствительность предложенной методики количественного
определения гидрохинона при использовании 0,5 г порошка ферментного препарата в
среднем в 20 раз ниже, чем у стандартной методики, а в случае использования 1г порошка
− в 7 раз, а предел обнаружения в среднем на порядок больше, чем в стандартной методике.
Сравнение достоверности аппроксимации данных в калибровочные прямые показало
соизмеримые значения R2 для данных стандартного метода определения гидрохинона и
нашего метода с использованием 1 г ферментного препарата. При использовании 0,5 г
ферментного препарата достоверность аппроксимации понижается в среднем на 10,5 %.
В результате разработана методика качественного и полуколичественного
определения гидрохинона, основанная на образовании окрашенных продуктов
пероксидазного окисления гидрохинона в системе, где в качестве катализатора и
индикаторного порошка используется пероксидаза редьки черной иммобилизованная на
силикагеле, синтезированном в кислой среде, с регистрацией сигнала визуальным либо
фотоколориметрическим методом.
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АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ШУНГИТА
Шамилова Н.С., Крымова В.В.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
shamilova.2015@mail.ru

Шунгит представляет собой необычный по структуре природный композит,
состоящий из равномерно распределенных в аморфной углеродной матрице
высокодисперсных (до 1 мкм) кристаллических силикатных частиц. Шунгитовый
композит, обладающий богатым минеральным составом, выраженными сорбционными,
бактерицидными и каталитическими свойствами, уже на протяжении многих лет
находит успешное применение в системах очистки и активации питьевой воды.
Шунгит адсорбирует на своей поверхности до 95% загрязнителей, включая
хлорорганические соединения, фенолы, диоксины, тяжёлые металлы, радионуклиды и
др., устраняет мутность и цветность воды и придает воде хорошие органолептические
качества, одновременно насыщая её микро- и макроэлементами.
В работе исследовали адсорбцию малахитового зеленого на шунгите. В качестве
адсорбента использовали шунгит. Его содержание в породе около 30%, а 70%
составляют силикатные минералы – кварц, слюды. В качестве адсорбата использовали
раствор малахитовый – зеленый, с исходной концентрацией 3%.
Метод изучения адсорбции из растворов сводится к определению концентрации
исходного раствора, встряхиванию навески адсорбента с раствором в течение времени,
требуемого для установления адсорбционного равновесия, и определению
концентрации вещества, оставшегося, неадсорбированным. В эксперименте брали 2 г
адсорбента (шунгит) и добавляли 20 мл раствора с различной концентрацией
малахитового зеленого. Измерения концентрации растворов адсорбата определяли
оптическим методом на спектрофотометре KF – 77, длина кварцевой кюветы 10 мм, с
использованием зеленого светофильтра (λ=540 нм).
По полученным данным построены изотермы адсорбции малахитового-зеленого
в зависимости от исходной концентрации растворов и временем сорбции (рис. 1). Как
видно из изотерм, концентрация малахитового-зеленого значительно убывает в первые
двое суток, после чего кривые выходят на постоянный уровень. Наибольшая адсорбция
проходит в растворах с исходной концентрацией 10*10-3 и 5*10-3. Хорошая
адсорбционная активность шунгита отмечалась при визуальном изучении растворов.
После трех суток контакта растворов малахитового-зеленого с шунгитом, растворы
осветлились.

Рис. 1. Изотермы адсорбции малахитового-зеленого в зависимости от концентрации
растворов и времени сорбции: С1 – 10*10-3%; С2 – 5*10-3%; С3 – 2,5*10-3%;
С4 – 1,25*10-3; С5 – 0,625*10-3
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PYRETHROIDS PHOTODEGRADATION. "GREEN TRENDS"
IN THE DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTS.
Shersheniuk I.A.1, Odaryuk I.D.2, Shendrik A.N.2
1
LLC «Ukrainian aerosols»
2
Donetsk national university
vansi85@gmail.com
In recent years, synthetic pyrethroids have been widely used against insects in
agriculture, industry, household and medicine due to their high insecticidal activity, long-term
stability, and good compatibility. Inevitably, these substances will then enter the environment,
which results in environmental pollution, ecological destruction and human health risks.
Cypermethrin is a synthetic pyrethroid insecticide commonly used both indoors and
outdoors. In the natural environment, cypermethrin can be degraded through several possible
processes, including photodegradation, biodegradation and hydrolysis. Photodegradation is
the most common degradation processes in the environment and has the advantage of having
a higher degradation rate and being faster than biodegradation and hydrolysis. It is of great
research significance and highlights the importance of understanding the processes,
mechanisms, intermediates, and final products of the photodegradation of cypermethrin.
A UV light source was used in this experiment. The light was shone onto αcypermethrin solutions in the ethanol at 25°С for different periods of time. The irradiated
solution was analyzed with gas chromatography (GC) and gas chromatography-mass
spectrometry (GC-MS). The kinetic parameters of the process and the products αcypermethrin degradation were established. Our experimental study suggested that the
photodegradation of α-cypermethrin in the ethanol follows first order kinetics.

t, min
Variation
in
the
concentration
of
α-cypermethrin with irradiation time.
Т= 298 К; [S]0=2,4·10-3 М.

t, min
The fitting line of the kinetic model of
α-cypermethrin degradation.

The major photoproducts were found to be 3-phenoxybenzaldehyde,
2-(3-phenoxyphenyl)propanoic acid. More detailed research on the degradation mechanism of
the α-cypermethrin, however, should be further explored.
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ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ГАЗОКОНДЕНСАТА
НА ВЫСОКОКРЕМНЕЗЁМНОМ ЦЕОЛИТЕ ТИПА ПЕНТАСИЛА,
МОДИФИЦИРОВАННОМ КАТИОНАМИ ЦИНКА ГАЛЛИЯ.
Дадашева С.С., Мамедов С.Э., Ахмедов Э.И., Ахмедова Н.Ф., Исмайлова С.Б.
Бакинский государственный университет
n_akhmed@mail.ru

Низкомолекулярные олефины С2-С4 являются важным сырьём для многих
нефтехимических процессов одним из перспективных способов получения олефинов
С2-С4 является превращение низкокачественных бензиновых фракций в присутствии
цеолитсодержащих катализаторов.
В настоящей работе приведены результаты исследований влияния
модифицирования высококремнезёмного цеолита типа пентасила цинком галлием на
его кислотные и каталитические свойства в процессе термокаталитического
превращения низкокачественных бензинов в олефинов углеводороды С2-С4.
Катализаторы готовили из пентасила с мольным отношением SiO2/Al2O3=61,
сформованного с 25 мас.% Al2O3. Модифицирование осуществляли с методами ионного
обмена и пропитки с использованием растворов нитратов цинка и галлия.
Каталитические опыты проводили при температуре 500-6000С с 10 мл
катализатора на установке проточного типа со стационарным слоем катализатора с
объёмной скоростью подачи сырья 2ч-1. В качестве сырья использовали газоконденсат
состава (мас.%): парафиновые углеводороды (ПРУ)- 76,6; нафтеновые (НФУ) – 19,5%;
ароматические (АРУ) – 3,9.
Установлено, что при модифицировпании Н-пентасила катионами цинка и галлия
путём их пропитки соответствующими нитратами с последующим прокаливанием при
температуре 5500С происходит значительное уменьшение концентрации и силы
бренстедовских кислотных центров, образование новых более сильных льюисовских
кислотных центров, что приводит к созданию новых каталитических центров
нескольких типов  изолированных ионов цинка и галлия в различных ионнообменных позициях цеолита и наночастиц ZnO и Ga2O3, локализованных внутри пор
или на внешней поверхности кристаллов цеолита.
Происходящие изменения в цеолите после его модифицирования приводят к
изменению активности и селективности по низшим олефинам (С2-С4).
Действительно, введение в Н-пентасил катионов Zn и Ga приводит к возрастанию
селективности по низшим олефинам (с 42,1 до 48,5%).
Увеличение концентрации цинка и галлия в Н-пентасилах до 5,0 мас.% приводит
к дальнейшему к повышению концентрации олефинов до 38,5 мас.% в катализате. В
результате чего выход олефинов С2-С4 увеличивается (в мас.% от сырья) до 52,1, а
ароматических углеводородов уменьшается до 7,2%.
Исследование процесса термокаталитического превращения газоконденсата на
цеолитах, модифицировнных катионами Zn и Ga показало наличие корреляции между
их кислотными и каталитическими свойствами. В интервале температур 550-6500С на
Н-пентасиле конверсия газоконденсата доходит до 83-90%, это примерно в 2,5-3,0 раза
выше конверсии, достигаемой при термическом превращении газоконденсата на
кварцевой крошке при данных температурах. Исследование влияния температуры на
активность и селективность образования олефинов С2-С4 увеличивается и достигает
38%, а содержание АРУ в катализате составляло 49-82%.
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АЦЕТОЛИЗ ЭПИХЛОРГИДРИНА В ПРИСУТСТВИИ
СТЕРИЧЕСКИ ЗАТРУДНЕННЫХ ТРЕТИЧНЫХ АМИНОВ
Бахтин С.Г., Швед Е.Н., Беспалько Ю.Н.
Донецкий национальный университет
stanislav.bahtin@mail.ru
Соединения, содержащие эпоксидные группы, используются для синтеза важных
синтетических полимеров, клеев, лаков, пластификаторов, а также находят применение
в тонком органическом синтезе, что обусловлено их достаточно высокой реакционной
способностью, в первую очередь, в реакциях с нуклеофильными реагентами.
Несмотря на значительное количество работ, механизм данной реакции является
дискуссионным вопросом. Имеющиеся концепции механизмов в полной мере не
описывают экспериментальные данные. Так, весьма важным является изучение
влияния стерического фактора на скорость ацетолиза оксиранов. Ранее установлено,
что стерически затрудненные амины в одних случаях проявляют более высокую
каталитическую активность, в других случаях наоборот – каталитическая активность
аномально занижена.
Цель данной работы ― исследование кинетики ацетолиза эпихлоргидрина (ЭХГ)
в присутствии стерически затрудненных третичных аминов:
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Исследование кинетики проводили при 60°С в избытке ЭХГ, который
одновременно является и субстратом, и растворителем. Контроль за ходом протекания
реакции осуществляли путем потенциометрического кислотно-основного титрования
реакционной смеси.
В результате исследования установлен нулевой порядок реакции по CH3COOH и
первый по R3N, предложено уравнение скорости реакции. Рассчитаны константы
скорости каталитического потока реакции
Обработка экспериментальных данных по корреляционным уравнениям показала
зависимость каталитических констант скорости реакции (kк) от основности (pKa(BH+))
и стерической доступности (Es) нуклеофильного центра третичных аминов. Среди
изученных оснований повышенную каталитическую активность проявляет Nметилморфолин, что связано, по-видимому, с наличием двух основных центров в его
молекуле. Трибензиламин – наиболее стерически разветвленный и низкоосновный
амин, практически не ускоряет данную реакцию. Наибольшую каталитическую
активность проявляет триэтиламин. Сделан вывод относительно влияния стерического
фактора в катализаторе на механизм ацетолиза ЭХГ.
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МЕХАНИЗМ ОКИСЛЕНИЯ ЗАМЕЩЕННЫХ ГИРОХИНОНОВ
В ВОДНО-ЩЕЛОЧНЫХ СРЕДАХ
Беланова А.В., Косай А.А., Калиниченко Е.А., Каниболоцкая Л.В., Шендрик А.Н.
Донецкий национальный университет
E.A.Kalinichenko@gmail.com
Фенольные соединения в органических средах являются эффективными
антиоксидантами, которые обрывают цепи окисления по реакции с ведущими цепи
окисления радикалами, тогда как в водных растворах они окисляются молекулярным
кислородом и участвуют в генерации радикальных интермедиатов. Механизм
активации кислорода фенольными соединениями является до конца не изученным, что
обусловливает актуальность исследований процессов окисления фенольных
соединений для прогнозирования их антиоксидантного действия в водных средах.
Целью работы было изучение механизма автоокисления замещенных
гидрохинонов в водно-щелочных средах и определение кинетических параметров этого
процесса.
Объекты исследования: гидрохинон, 2-хлоргидрохинон, 2,5-дихлоргидрохинон,
2-бромгидрохинон,
2,5-дибромгидрохинон,
2-метилгидрохинон.
Условия
эксперимента: Na-фосфатная буферная система (рН 7.4–8.5), карбонатная буферная
система (рН 9.2). Методы исследования кинетики автоокисления полифенолов –
хемилюминесцентный и газоволюмометрический. В качестве эффективного
водорастворимого ингибитора использовали аскорбиновую кислоту, которую вводили
в систему в начале процесса окисления фенолов.
Определены кинетические параметры процесса автоокисления полифенолов
методом ингибиторов. Зарождение радикалов в реакции фенолов с кислородом
возможно по двум механизмам: реакции переноса электрона с фенолят-анионов на
молекулярный кислород и диспропорционирования фенолят-аниона и n-бензохинона.
Показано, что зарождением радикалов по пути диспропорционирования можно
пренебречь. Концентрацию моноанионной (QH-) и биоанионой формы (Q2-)
гидрохинонов рассчитывали с учетом ионной силы буферного раствора по уравнению
Дебая-Хюккеля. Общая скорость зарождения радикалов описывается следующим
уравнением(1).
Vi  k1[ HQ  ]  [O2 ]  k2 [Q 2 ]  [O2 ]
(1)
Получены константы скорости реакции переноса электрона с моно- и бианионных
форм ряда гидрохинонов на молекулярный кислород, которые спрямляются в
координатах уравнения линейности свободных энергий (2).

lg k  lg k0   

Ka
Ka 0

(2)

где k0 и k– константы скорости реакций переноса электрона на кислород гидрохинона и
его производных; Ka0 и Ka – константы диссоциации гидрохинона и его производных.
Установлено, что основной вклад в радикалообразование вносят моноанионные
формы гидрохинонов. Полученная зависимость констант скоростей зарождения
радикалов от констант диссоциации свидетельствует об идентичности механизмов
окисление исследуемых гидрохинонов.
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АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ ПІРАЗОЛОНУ-5 ПРИ
ОКИСНЕННІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН В ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМАХ
Болдирєва Ю.Ю., Титова Ю.О., Ніколаєвський А.М.
Донецький національний університет
e_khyzhan@rambler.ru
Гетероциклічні сполуки, особливо ті, в цикл яких входять атоми азоту, кисню і
сірки, поширені в тваринному і рослинному світі у вигляді алкалоїдів, антибіотиків,
вітамінів, коферментів, пігментів і відіграють важливу роль в біологічних процесах.
Гетероцикли входять до складу приблизно половини природних речовин – хлорофілу
рослин, геміну крові, нуклеїнових кислот, багатьох природних і синтетичних барвників,
а також більшості високоефективних лікарських препаратів, аналітичних реагентів.
Похідні піразолону широко застосовуються в органічному синтезі для одержання
різноманітних речовин. Вони входять до складу багатьох барвників. Але головне поле
їх застосування лежить в області медицини і сільського господарства, де ці похідні
виявили найрізноманітнішу активність - бактерицидну, інсектицидну, фунгіцидну,
седативну, протипухлинну, психофармакологічну. Серед похідних піразолону є такі
відомі ліки, як амідопірин, анальгін, бутадіон та інші. У лікарських препаратів
піразолонового ряду виявлена антиоксидантна активність [1,2]. Дослідження
антиоксидантних властивостей піразолонів з фізіологічною активністю доцільно
проводити при окисненні водно-органічних систем, які моделюють біологічні об’єкти.
В даній роботі вивчено антиоксидантну активність похідних піразолону-5 при
ініційованому окисненні етилбензолу (343К) і фосфатідилхоліну (333К) в прямій
водній емульсії. Для колоїдної стабілізації емульсії застосовували аніонактивне ПАР –
додецилсульфат натрію. Як ініціатор окиснення використовували азодіізобутиронітрил,
який забезпечує перебіг процесу окиснення з постійною швидкістю ініціювання, тобто
в стаціонарному режимі. За кінетикою ініційованого окиснення етилбензолу і
фосфатідилхоліну спостерігали по накопиченню перекисних сполук, концентрацію
яких визначали методом йодометрії. Як параметр антиоксидантної активності
використовували відношення τ/τ0 ( τ0 – період індукції без інгібітора, τ – період індукції
з інгібітором). Встановлено, що введення піразолонів приводить до гальмування
процесу окиснення органічних речовин. Кореляція між даними по антиоксидантній
активності при окисненні органічних речовин у гомогенній та гетерогенній системах
відсутня. Показано, що в гетерогенній водно-органічній системі ефективність
інгібітору залежить не тільки від його антирадикальної активності, але і від місця
знаходження антиоксиданту між водною і органічною фазою.
1. Мирошниченко Т.Н., Филиппенко Т.А., Тихонова Г.А. и др. О механизме
антиоксидантного действия некоторых производных пиразолона в процессе
окисления этилбензола // Журн. прикл. хим. – 1998. –Т.71, вып.5. – С.824-828.
2. Ніколаєвський А.М., Тихонова Г.А., Книга О.П., та ін. Антиоксидантна дія
похідних піразолону при гетерогенному окисненні // :Журн. органічної та
фармацевтичної хімії. – 2013. – Т.11, вип.1. – С.73-75.
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ЙОДИД ТЕТРАЕТИЛАМОНІЮ В КАТАЛІТИЧНІЙ РЕАКЦІЇ РОЗКРИТТЯ
ОКСИРАНОВОГО ЦИКЛУ БЕНЗОЙНОЮ КИСЛОТОЮ
Брик Н.В., Малиш О.В., Швед О.М.
Донецький національний університет
kotparamon@mail.ru
Ацидоліз епіхлоргідрину (ЕХГ) в присутності каталізатору є перспективною
реакцією для вивчення кінетики та механізму реакції розкриття оксиранового циклу під
дією нуклеофільних реагентів. Реакція карбонових кислот з (ЕХГ) має широке
практичне застосування, зокрема в синтезі мономерів епоксидних смол, які
застосовуються в різноманітних галузях промисловості. Ефективними каталізаторами
розкриття оксиранового циклу таким нуклеофільним реагентом, як бензойна кислота, є
галогеніди тетраалкіламонію (ГТА) та третинні аміни. Основні властивості ГТА майже
на 20 порядків нижчі, а каталітична активність трохи вища, ніж у відповідних амінів.

Не дивлячись на значну кількість робіт по дослідженню реакції α-окисей з
карбоновими кислотами, кінетичні закономірності цієї реакції та її механізм
потребують подальшого дослідження. Одним з актуальних завдань вивчення механізму
реакції є з’ясування поведінки аніону тетраалкіламонієвих солей в досліджуваній
реакції.
Метою даної роботи є вивчення кінетичної поведінки йодиду тетраетиламонію в
реакції бензойної кислоти з епіхлоргідрином.
Дослідження проводили в надлишку ЕХГ, що є одночасно і субстратом, і
розчинником в інтервалі температур 40-60ºС. Контроль за ходом процесу здійснювали
по зміні концентрації гідроксилвмісного нуклеофіла методом потенціометричного
кислотно-основного титрування. Кінетика витрачання та відновлення галогенід-іонів
солей тетраетиламонію контролювалась по зміні концентрації галогенід-аніону
методом потенціометричного, аргентометричного титрування.
На основі експериментальних даних, що описують кінетику реакції ацидолізу
ЕХГ, були розраховані спостеригаємі та каталітичні константи швидкості, встановлено
порядок реакції за каталізатором та нуклеофільним реагентом, оцінені термодинамічні
характеристики реакції. Встановлено, що вміст галогенід-аніону протягом реакції
спочатку різко знижується, а потім поступово збільшується, наближаючись до
початкової концентрації каталізатору. Отримані результати надають додаткову
інформацію щодо поведінки солей тетраалкіламонію та дозволяють деталізувати їх
роль в механізмі каталітичної реакції розкриття оксиранового циклу нуклеофільними
реагентами. Співставлення розрахованих при різних температурах констант швидкості
дозволило оцінити активаційні параметри реакції (енергію активації, ентальпію та
ентропію активації) у випадку різних галогенидів тетраалкіламонію. Зроблені
припущення щодо механізму каталітичної дії солей тетраалкіламонію в реакціях
оксиранових сполук з протоновмісними нуклеофільними реагентами різної природи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ КОНСТАНТ СКОРОСТЕЙ РЕАКЦИИ
ПЕРОКСИЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ 2,2'-АЗОБИС(2-АМИДИНОПРОПАН)ДИГИДРОХЛОРИДА С ДИОКСИБЕНЗОЛАМИ
Глушенко К.В., Белая Н.И., Белый А.В.
Донецкий национальный университет
bazykina@gmail.com
Тема свободных радикалов продолжает привлекать повышенное внимание
химиков и биохимиков. Знание основных закономерностей их действия важно как для
понимания течения многих патологических процессов в организме, так и для выбора
способов активного влияния на свободные радикалы. В связи с этим наиболее
востребованы модельные реакции in vitro, в которых с постоянной скоростью
генерируются кислородцентрированные радикалы как наиболее близкие к природным
активным формам кислорода.
Целью данной работы является изучение кинетики и определение относительных
констант скоростей реакции водорастворимых пероксирадикалов 2,2'-азобис-(2амидинопропан)дигидрохлорида (ААПГ) с диоксибензолами и их производными.
Константу скорости и энергию активации распада генератора свободных
радикалов ААПГ измеряли в деоксигенированном водном растворе по количеству
выделившегося азота газометрическим методом. Относительные константы скорости
реакции пероксирадикалов ААПГ (rOO•) c фенольными соединениями (PhOH)
определяли в водной среде при pH=7,0 и T=323±2 К йодометрическим титрованием.
pKa фенолов и распределение их ионизированных форм в зависимости от pH среды
рассчитывали методом QSPR в программном пакете Marvin 5.11.3.
Мономолекулярный распад ААПГ в водном растворе насыщенном кислородом
при pH=7.0 протекает по реакции:
N ; kp
O2 ; ki
r  N  N  r 2
 2r  
 2rOO  ;
(1)
k

rOO  / rOO 
rOO   rOO  
 молекулярные продукты
(2)
Установлено, что константа скорости kp описывается уравнением
kp=1,56·106 ·e-48737/RT.
Скорость реакции инициирования rOO• (1) рассчитывали как  i  2ek p  ААПГ  .
Поскольку при низких температурах (Т=308÷232 К) для большинства растворителей
2e→1, то kp ≈ ki.
Показано, что PhOH дезактивируют rOO• с образованием гидроперекиси (rOOH)
по реакции:
k
(3)
rOO   PhOH   rOOH  PhO  .
Определение относительных констант k rOO / PhOH
реакции (3) как
k rOO / rOO
rOO  / PhOH







параметра антирадикальной активности (АРА) вещества проводили по кинетике
расходования фенола, введенного в малой концентрации. Считали, что в начальный
момент времени количество израсходованного PhOH пропорционально количеству
накопившейся гидроперекиси. Полученные результаты показали, что среди изученных
диоксибензолов наиболее активными являются резорцин, орцин и гидрохинон,
способные при заданной pH среды диссоциировать не только по первой ступени, но и
частично по второй, образуя ионизированные формы PhO2-, реакционная способность
которых на несколько порядков выше молекулярной формы PhOH.
В результате проведенной работы определены кинетические и активационные
параметры процесса распада ААПГ на свободные радикалы. Предложенный метод
расчета АРА веществ, в отличие от представленных в литературе способов, позволяет
получить четкие количественные параметры кинетики исследуемой реакции.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВНОСТИ КАТАЛИЗАТАРОВ В
ПРОЦЕССЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ
Евдокимов П.Ю., Корж Р.В., Бортышевский В.А.
Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины
kievcityhxc@gmail.com

В связи с трудностями в обеспечении Украины газом и нефтью усиливается
интерес к внедрению процессов газификации угля. Образующийся метан применяется
как заменитель природного газа, а смесь СО+СО2 и Н2 (синтез-газ) с разным
соотношением компонентов используется во многих последующих синтезах, например,
метанола, спиртов С2-С4, простых эфиров, бензинового и дизельного топлива, а также
производства водорода.
Основными реакциями при газификации являются реакции неполного окисления
углерода органической массы:
C + ½O2 → CO + 123,2 кДж/моль
C + CO2 → 2CO — 161,5 кДж/моль
C + H2O → CO + H2 — 136,9 кДж/моль
Газификация угля представляет собой процесс превращения каменного или
бурого угля с помощью газифицирующих агентов в смесь газов: оксида и диоксида
углерода, водорода, метана, водяного пара и азота. В качестве газифицирующих
агентов обычно используют воздух, кислород, водяной пар, диоксид углерода и
водород, а также смеси этих веществ. По нашему мнению, наиболее привлекательным
является взаимодействие угля с водой, переведенной в состояние сверхкритического
флюида, в присутствии различных катализаторов.
Цель работы состояла в исследовании активности щелочных катализаторов в
процессе
гидротермальной
газификации
бурого
угля
для
получения
водородсодержащего газа.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Разработка и конструирование лабораторной установки процесса
гидротермальной газификации угля при сверхкритическом давлении.
2. Разработка методики анализа исходных угля и газовых продуктов реакции.
3. Исследование активности катализаторов щелочной природы в процессе
гидротермальной газификации угля в диапазоне температур 200-450 °С при
сверхкритическом давлении 24МПа.
В результате выполненных экспериментов показано, что скорость образования
водорода при введении щелочных катализаторов возрастала в 2 и 5 раз по сравнению с
некаталитическим процессом. Так, в присутствии гидроксидов натрия и кальция при
455°С скорость образования водорода достигала 8,05 и 20,5 мг/ч, соответственно. При
этом было показано, что образование водорода сопровождается образованием метана.
В частности, при газификации бурого угля в присутствии гидроксида кальция при
температуре 455°С образовывалось 100 мг/ч метана.
Осуществление процесса при сверхкритической температуре (450 °С) с
использованием щелочных катализаторов создало предпосылки для получения газа с
мольным соотношением Н2:СО2 около 2. Полученный газ может быть использован как
сырье для процессов получения спиртовых компонентов синтетических моторных
топлив. Преимуществом сверхкритической конверсии есть то, что газ снимается под
высоким давлением и не нуждается в очистке от соединений серы и азота, которые
отделяются со сверхкритической водой.

кінетика та каталіз

- 59 -

ОКИСЛЕНИЕ 4-АМИНОТОЛУОЛА ОЗОНОМ В ЖИДКОЙ ФАЗЕ
Керемет М.А, Галстян А.Г.
Институт химических технологий Восточноукраинского национального университета
имени Владимира Даля (г. Рубежное)
gaalst@mail.ru
Современные методы окисления метилбензолов озоном в уксусной кислоте в
присутствии солей переходных металлов характеризуются высокой селективностью
окисления по метильной группе, мягким температурным режимом и простотой
аппаратурного оформления процесса, однако, в основном, предназначены для
получения соответствующих бензойных кислот. Выделить в этих условиях в качестве
целевых продуктов ароматические спирты и альдегиды не удается в силу их
способности к дальнейшему окислению. Для решения этой проблемы нами были
изучены реакции 4-аминотолуола с озоном в уксусном ангидриде – сильном
ацилирующем
агенте,
способного
трансформировать
кислородсодержащие
интермедиаты, образующиеся в ходе реакции, в более устойчивую к действию озона
форму.
Как оказалось, в уксусном ангидриде 4-аминотолуол быстро ацилируется уже в
процессе приготовления раствора для окисления и реагирует с озоном в виде
4-ацетамидотолуола преимущественно по двойным связям ароматического кольца с
образованием озонидов, селективность окисления по метильной группе составляет
28%. Среди продуктов с сохраненной ароматической структурой идентифицированы
4-ацеамидобензойная кислота (14%), 4-ацетамидобензилидендиацетат (10%) и
4-ацетамидобензилацетат (4%). Введение в систему кислотного катализатора – серной
кислоты, не влияет на селективность процесса, однако меняет состав продуктов
реакции окисления по метильной группе. В реакционной массе обнаружены 25%
4-ацетамидобензилидендиацетата и 3% 4-ацетамидобензилацета, соответствующая
бензойная кислота в оксидате не найдена.
С целью повышения селективности окисления по метильной группе реакцию
проводили в присутствии ацетата марганца (ІІ). В этих условиях процесс окисления
удается остановить на стадии образования ароматического спирта в виде
соответствующего бензилацетата с выходом 65%.
На основании исследования кинетики каталитического окисления 4-аминотолуола
озоном в присутствии соединений марганца установлено, что вовлечение углеводорода
в окисление происходит по его реакции с окисленной формой катализатора. Предложен
механизм катализа соединениями марганца, объясняющий селективное образование
ароматического спирта.
Если озонирование проводить в присутствии более сильного марганецбромидного
катализатора окисление удается остановить на стадии образования ароматического
альдегида в виде соответствующего бензилидендиацетата с выходом 69%.
Применение марганецбромидного катализатора увеличивает не только скорость,
но и глубину окисления, при этом, в отличии от катализа солями марганца, основным
продуктом реакции являются ароматический альдегид. На основании изученных
кинетических закономерностей процесса озонирования 4-аминотолуола в уксусном
ангидриде в присутствии серной кислоты и марганецбромидного катализатора,
предложен механизм процесса, объясняющий полученный экспериментальные
результаты.
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ГИДРОИЗОМЕРИЗАЦИЯ Н-ПАРАФИНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ С8-C16 НА
Pt-СОДЕРЖАЩИХ ЦЕОЛИТАХ РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ ТИПОВ
Мамедова А.З., Мирзалиева С.Э., Ахмедов Э.И., Мамедов С.Э.
Бакинский Государственный Университет
n_akhmed@mail.ru
Получение высококачественных низкозастывающих дизельных топлив и масел
является одной из важных задач нефтепереработки. Для её решения используют
гидрогенизационные процессы. В её основе лежит гидроизомеризация высших
углеводородов нормального строения, входящих в состав углеводородных фракций.
В работе изучены закономерности гидроизомеризации н-парафиновых
углеводородов С8-C16 на Pt-содержащих цеолитах типа Y и ZSM-5.
Катализаторы состава 0,5%Pt/РЗЭ CaY и 0,5%Pt/Н-пентасил готовили из цеолита
NaY (SiO2/Al2O3=5) и пентасила (SiO2/Al2O3=61) методом ионного обмена.
Гидроизомеризацию проводили на установке проточного типа с неподвижным
слоем катализатора в присутствии водорода, при атмосферном давлении, в интервале
температур 200-3000С.
Сопоставление экспериментальных данных, полученных на этих катализаторах
показало, что в их поведении имеются значительные различия.
При изомеризации н-парафиновых углеводородов С8-C16 на Pt/РЗЭ CaY
катализаторе образовалось намного больше диметилзамещённых, чем на
среднепористом Pt/Н-пентасил катализаторе. Причём значительная часть продуктов
крекинга на Pt/РЗЭ CaY получалось из диметилзамещённых. Селективность по
диметилзамещённым на этом катализаторе достаточно высока и составляла 67-73%.
Содержание этилзамещённых изомеров на Pt/РЗЭ CaY катализаторе составляло всего
0,8-1,2 мас.%.
На катализаторе Pt/Н-пентасил основными продуктами гидроизомеризации нпарафиновых углеводородов С8-C16 являются метилзамещённые. Сравнение данных по
гидрокрекингу и изомеризации выявило, что имеется определённая аналогия в
распределении метильных изомеров С10-С13, независимо от того образовались ли они в
результате изомеризации линейных парафиновых углеводородов с тем же числом
атомов углерода. Отсутствие метана и этана в продуктах крекинга исключает механизм
гидрокрекинга на благородном металле.
При очень высоком уровне конверсии (90%), когда основная часть н-парафинов
гидрокрекируется, селективность образования дизамещённых увеличивется. Так, при
гидроизомеризации додекана селективность по дизамещённым составляет всего 21,0%.
Выявлено, что фактор геометрии пор значительно влияет как на конечные, так и на
промежуточные продукты.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ НЕЙТРАЛЬНОГО ГІДРОЛІЗУ
СУЛЬФОХЛОРИДІВ АНІЛІДІВ СУЛЬФОКИСЛОТ В УМОВАХ
ІЗОПАРАМЕТРИЧНОСТІ
Медведько С.П., Рубльова Л.І., Левандовський В.Ю.
Ліцей-інтернат «Ерудит»
trinidadracer@gmail.com
Актуальність роботи обумовлена дослідженням майже не описаного в літературі
явища, відомого як «позитивний стеричний ефект», який проявляється аномальним
підвищенням швидкості реакцій нуклеофільного заміщення у сульфонільного центра в
присутності орто-метилзаміщених субстратів.
Метою роботи є кількісне вивчення закономірностей гідролізу сульфохлоридів
анілідів сульфокислот в водному діоксані за різних температур.
У зв’язку з цим основні задачі роботи:
 Дослідження температурної залежності швидкості реакції гідролізу
сульфохлоридів анілідів сульфокислот в діапазоні бінарних сумішей.
 Аналіз кінетичних особливостей реакції на підставі змін термодинамічних
параметрів перехідного стану (ПС).
 Виявлення механізму впливу орто-метильних груп сульфохлоридної частини
молекули на особливості механізму процесу із залученням кінетичних даних і
рентгеноструктурних досліджень.
Об’єкт дослідження: реакція нейтрального гідролізу сульфохлоридів анілідів
сульфокислот із екранованими сульфоніламідними замісниками в водному діоксані за
різних температур.
Методи дослідження.
Для контролю швидкості реакції залучені наступні
методики: а) кислотно-лужне титрування в умовах псевдопершого порядку за
нуклеофілом;
б) спектрофотометричний контроль концентрації сульфохлоридів
анілідів сульфокислот. Для виявлення структури сполук використано рентгеноструктурне дослідження монокристалів субстратів.
Наукова новизна. Вперше проведено вивчення кінетичних закономірностей
реакції нейтрального гідролізу ряду сульфохлоридів анілідів сульфокислот в умовах
нуклеофільної атаки на стерично утруднений атом сульфонільного Сульфуру за різних
температур і при варіюванні складу розчинника. На основі кінетичних та теоретичних
дослідів запропоновано перехідний стан із фронтальною атакою нуклеофіла, що не
відповідає класичній тригонально-біпірамідальній структурі.
Наукова і практична значимість. Дослідження дозволять збільшити число
доступних аренсульфохлоридів різної будови, що є розповсюдженими синтонами для
отримання широкого ряду вже відомих та раніше не описаних сполук, які мають
широкий спектр цінних властивостей.
Основні висновки:
1) просторово утруднені сульфурвмісні сполуки 3–[N(PhSO2)–NMe]–2,4,6-Me3–
C6HSO2Cl гідролізуються за бімолекулярним SN2 типом як і більшість похідних
ароматичних сульфокислот;
2) для сполук цього типу існують реально досяжні величини ізопараметричної
температури;
3) істотну роль в формуванні перехідного стану відіграють внутрішньо- та
міжмолекулярні водневі зв’язки, які є досить міцними вже в вихідному стані і
посилюються при сольватації субстрату;
4) існує велика вірогідність реалізації перехідного стану некласичної структури з
фронтальною атакою нуклеофілу.
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ОКСОВАНАДИЕВЫЕ ЦЕПИ В ОКИСЛЕНИИ 2,3-ДИМЕТИЛБУТАНА
Мерзликина М.А., Волкова Л.К.
Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко
mamerslikina@yandex.ua
В эпоху доминирования углеводородного сырья, нефти и природного газа, для
химической индустрии селективная функционализация прочных ковалентных и
неполярных связей C–H насыщенных углеводородов (RH) остается одной из наиболее
фундаментальных проблем химии. Современные представления о механизмах прямого
синтеза метанола из метана и энантиоселективного гидроксилирования камфоры,
протекающих в мягких условиях ферментативного катализа с использованием
дикислорода как реагента, включают связывание и активацию O2 с образованием
метал-оксо частиц, ответственных за гидроксилирование связей C–H. Актуальность
данной работы состоит в поиске оксо-комплексов ванадия, активных в реакциях с
алканами.
Ранее мы нашли, что насыщенные углеводороды окисляются в сернокислотных
([H2SO4]  84 %) растворах метаванадиевой кислоты ([HVO3]  510–3 моль/кг).
Кинетика реакции описывается первым порядком по [RH] и порядком близким к 1,5 по
[HVO3]. Было заключено, что вероятный реагент – полимерная ванадий-оксо цепь.
Мы предположили, что в изученных растворах HVO3 – 93 % H2SO4 ванадий(V)
присутствует в виде трех основных оксокомплексов: мономерной частицы
диоксованадия VO2+ (для краткости обозначим V1), димерной – V2O34+ (V2) и
тримерной ванадий-оксо цепи – V– O– V– O– V– (V3), соотношения между которыми
определяются равновесиями:
К1,2
+
+
(1)
2VO2 H2O 4 + 2H3O  V2O3 H2O 84+ + 3H2O+
К1,2,3
(2)
VO2+ + V2O34+ + 6H+  [ –V–O–V–O–V–] + 3H2O.
Принимаем, что: 1) превращение (1) в 93 % H2SO4 описывается константой
равновесия К1,2 = 1,57104, найденной для 72 % H2SO4 при 25 С. 2) вкладом [V3] в
общий баланс по концентрации ванадия(V), а также вкладом превращения (2), К1,2,3, в
стационарные концентрации VO2+ и V2O34+ можно пренебречь, К1,2,3  К1,2.
Состав рабочего раствора передается схемой и данными таблицы:

K1,2
V1

V2
K1,2,3
V3

[HVO3] 102,
моль/кг
0,61
0,67
0,89
1,01
2,03
2,77
5,18
6,67

[V1] 104,
моль/кг
4,24
4,46
5,17
5,51
7,88
9,23
12,7
14,4

[V2] 103,
моль/кг
2,82
3,12
4,19
4,77
9,76
13,4
25,3
32,6

([V3]/ К1,2,3)106,
моль/кг
1,20
1,39
2,17
2,63
7,69
12,36
32,05
47,04

k103,
с-1
0,7
1,4
2,1
3,6
8,4
11,8
27,3
43,2

Как
следует
из
таблицы константа
скорости
(k,
с-1)
пропорциональна [V3]. Наклон прямой в координатах [V3] – k (0,89, R2=0,996) близок к
1, что согласуется с предположением об активной частице – полимерной ванадий-оксо
цепи.
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СРАВНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В РЕАКЦИЯХ С
ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА И СУПЕРОКСИД АНИОН-РАДИКАЛОМ
Мизина Н.В., Белая Н.И., Белый А.В.
Донецкий национальный университет
bazykina@gmail.com
Активные формы кислорода (АФК), составляют отдельную систему в организме,
участвующую как в ряде физиологических функций, так и во многих патологических
процессах. Они являются промежуточными продуктами 1-, 2- и 3-электронного
восстановления О2 до Н2О. Изучение и сравнение реакционной способности
антиоксидантов в ряду АФК позволит понять течение многих аномальных состояний и
выбрать способы подавления их активности.
Целью данной работы является проведение сравнительного анализа активности
фенольных соединений (PhOH) в реакциях с перекисью водорода (Н2О2) и с
протонированной (HOO•) и депротонированной ( O2  ) формами супероксид анионрадикала.
Восстановление Н2О2 до Н2О проводили в растворе йодида калия (KI) с соляной
кислотой (pH=1,55) при постоянном барботировании аргона и Т=293±2К. Активность
дигидроксибензолов и их производных в реакции с пероксидом водорода (1)
определяли методом йодометрии.
k
(1)
H 2 O2  PhOH    PhO   HO   H 2 O .
Восстановление О2 до Н2О2 с образованием в качестве промежуточных продуктов

O2 и HOO• проводили в насыщенном кислородом фосфатном буфере при pH=6,85 и
температуре Т=298±2К на ртутном капающем электроде. Реакционную способность
( k O  ( HOO  ) / PhOH ) фенолов по отношению к супероксид анион-радикалу и его
H 2 O2 / PhOH

2

протонированной форме (2) измеряли методом хроноамперометрии.
O2 + e

HOO

O2 + H

PhO

+ H+

PhO

PhO

+ H+

PhO
H2O2

(2)

H2O2

Показано, что величина скорости реакции (1) в начальный момент времени
описывается уравнением:
(3)
 PhOH ( KI )   KI  k H 2O2 / PhOH  H 2 O2   PhOH  ,
где  KI – скорость расходования Н2О2 в растворе KI;  PhOH ( KI ) – скорость расходования
Н2О2 в растворе KI в присутствии PhOH;  PhOH - скорость расходования Н2О2 за счет
реакции с PhOH.
Установлено, что исследуемая реакция (1) имеет первый псевдопорядок как по
фенолу, так и по перекиси водорода. Величину k H O / PhOH определяли графически из
2

2

зависимости (3). Рассчитанные значения k H O / PhOH убывают в ряду: гидрохинон >
пирокатехин > орцин > монометиловый эфир гидрохинона > резорцин. Аналогично
изменяются константы kO ( HOO ) / PhOH , определенные методом хроноамперометрии.
2 2


2



Показано, что реакционная способность изученных фенолов по отношению к Н2О2 (1)
на 3–4 порядка меньше их активности в реакции (2). Проведение такого типа
сравнительного анализа будет полезно при выборе антиоксидантов, действующих в
системе с разными АФК.
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИТИОКАРБАМАТА
Насири Ф.М., Эфенди А.Дж., Кожарова Л.И., Исмаилова Т.А., Алиева Н.Р.
Институт химических проблем им. М.Ф.Нагиева Национальной АН Азербайджана
iradam@rambler.ru
Синтез
S-(2,5-диметилбензил)-пиперидинодитиокарбамата
осуществлялся
взаимодействием бензилхлоридов с щелочными солями дитиокарбаминовой кислот:
СН3

S
СН2Сl + NaSCN

СН2

СН2

СН2

СН2

СН2

–NaCl

СН3
СН3

S
СН2SCN

СН2

СН2

СН2

СН2

СН2

СН3

В синтезированного вещества охарактеризована физико-химическими
константами. Для C15H21NS2 - выход 80,2%, Тпл - 72-730С. Элементный анализ (%):
Найдено S 22,9. Вычислено S 22,94.
Чистота полученных веществ по данным элементного анализа, составляла
97-98%. Их строение доказано ИК-спектросокпией.
В ИК-спектрах дитиокарбамата обнаружена полоса поглощения в области
1480-1450 см-1, хараткерная для группы: СN
S
Изучен механизм реакции каталитического распада гидропероксида кумила (ГПК) с
синтезированным соединением.
Установлено, что изученное вещество каталитически разрушает ГПК. Выяснено,
что распад гидропероксида осуществляется под действием продукта превращения
дитиокарбамата, а не самим дитиокарбаматом.
Определены порядок константы скорости, энергия активации и другие
кинетические параметры процесса.
Одним из способов установления механизма (гомо- и гетеролитического) этой
реакции является анализ продуктов распада ГПК. Хроматографический анализ
продуктов ГПК при реакции с синтезированной вещества, свидетельствуют о том, что
основными продуктами распада ГПК под действием дитиокарбонилов является фенол,
кумиловый спирт, ацетофенон, -метилстирол, метанол, ацетон, т.е. продукты
характерные как для гетеролитического, так и для гомолитического распада.
Во всех опытах концентрация к концу возрастает. Повышение концентрации
фенола в процессе распада доказывает, что образующийся сульфооксид окисляясь,
может превратиться в некоторую органилсульфиновую кислоты, которая разрушит
ГПК по гетеролитическому механизму, т.е. с образованием фенола.
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АНАЛИЗ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ИММОБИЛИЗОВАННОЙ
ПЕРОКСИДАЗЫ РЕДЬКИ ЧЁРНОЙ МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ
ИМПЕДАНСА
Ходыкина М.О., Каздобин К.А.
Институт общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского НАН Украины
chemistry89@mail.ru
Перспективным направлением очистки объектов окружающей среды от
органических загрязнителей, в том числе фенолов, является использование ферментов
растительного происхождения. В частности, пероксидазы - являются одними из
наиболее изученных и доступных ферментов класса оксидоредуктаз. Однако,
перспективы дальнейшего использования пероксидаз в химическом анализе
ограничены низкой стабильностью и активностью нативного фермента в агрессивных и
органических средах. Повышение стабильности биокатализаторов по отношению к
различного рода денатурирующим воздействиям – одно из важных преимуществ
иммобилизованных ферментов. Основной путь решения этой проблемы - переведение
нативного биокатализатора в иммобилизованную форму. Таким образом возможно
продлить срок действия ферментов при хранении, а также снизить их чувствительность
к тепловым воздействиям.
Одним из наиболее информативных методов исследования электрических и
поверхностных свойств минералов является спектроскопия импеданса.
Целью работы было сопоставление кислотно-основных свойств подложки и
фермента с помощью спектроскопии импеданса.
Объектом исследования являлась пероксидаза корнеплодов редьки черной,
экстрагированная фосфатным буфером (рН=6,8) из измельченного растительного
сырья. Иммобилизацию ферментного препарата проводили методом сорбции на
бентоните и его кислотно модифицированной форме (слабощелочная и кислая
подложка). Физическая адсорбция полностью сохраняет активность фермента,
поскольку молекула его не образует новых химических связей, а значит не изменяется.
Для анализа использовали 0,5% суспензию исследуемых образцов. Также для
сравнения использовали образцы, выдержанные на протяжении 3 дней в
дистиллированной воде.
В результате установлены корреляции между мерой изменения импеданса и
активностью фермента. Изученные спектры импеданса подтверждают связывание
фермента с подложкой водородными связями. По изменению сопротивлений можно
утверждать о сохранении или потери активности пероксидазы на бентоните.
Обнаружено, что в течении трёх дней импеданс падает, что свидетельствует о
снижении блокирования поверхности ферментом. Фермент вымывается с подложки, и
поры носителя заполняются водой.
Впоследствии активность пероксидазы
уменьшается. Впоследствии активность пероксидазы уменьшается. Выявлено, что на
слабощелочном бентоните (исходный бентонит) фермент смывается, а на кислом
(модифицированный бентонит) остается без изменений.
В дальнейшем, варьирование состава и кислотно – основных свойств носителя
для иммобилизации фермента позволит создавать иммобилизованные ферментные
препараты с заданными свойствами. Это даст возможность продлить сроки хранения
ферментов и обеспечить стабильность биокатализаторов.

- 66 -

кінетика та каталіз
АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПИРАЗОЛОНОВ
ПРИ ОКИСЛЕНИИ ЭТИЛБЕНЗОЛА
Чалий А.О., Хижан Е.И.,Тихонова Г.А.
Донецкий национальный университет
e_khyzhan@rambler.ru

Несомненный интерес в качестве антиоксидантов представляют азотсодержащие
гетероциклы. Антиоксидантные свойства гетероциклических соединений обусловлены
их полифункциональностью, а значит возможностью участия разных групп и атомов
как в составе самого гетероцикла, так и в составе заместителей в ингибировании
радикально-цепных окислительных процессов. Следствием этого является
разнообразие механизмов антиоксидантного действия изученных гетероциклических
соединений и получение на их основе антиоксидантов, которые обладают рядом
преимуществ по сравнению с известными. Все вышеизложенное обусловливает
актуальность и перспективность поиска новых эффективных и экологически безопасных антиоксидантов в ряду гетероциклических соединений. Малоизученными и
одновременно перспективными потенциальными ингибиторами окисления являются
пиразолоны-5. Данные соединения отличаются простотой методов синтеза,
полифункциональностью, биологической активностью, среди них имеются
малотоксичные вещества и лекарственные препараты.
В данной работе исследована антиоксидантная активность пиразолонов-5 при
инициированном азодиизобутиронитрилом окислении (343К) и автоокислении
этилбензола
(393К).
Методы
исследования
кинетики
процессов
–
хемилюминесцентный и йодометрический.
Установлено, что введение в окисляющийся этилбензол исследуемых соединений
приводит к снижению хемилюминесцентного свечения, т.е. пиразолоны
взаимодействуют с пероксирадикалами окисляющегося субстрата. Количественно
антиоксидантную активность ингибиторов характеризовали периодом индукции (τ),
стехиометрическим коэффициентом ингибирования (f), константой скорости
взаимодействия вещества с пероксирадикалами окисляющегося субстрата (k7).
Установлены реакционные центры, которые отвечают за обрыв цепи окисления.
Особенностью
неинициированного
цепного
вырожденно-разветвленного
процесса, протекающего при высокотемпературном окислении этилбензола, является
автоускоренное протекание реакции. Самоускоряющийся ход процесса окисления
может обуславливать ряд особенностей поведения ингибиторов в этой реакции. В связи
с этим изучалось антиоксидантное действие пиразолонов в процессе
высокотемпературного окисления этилбензола. За ходом реакции следили по кинетике
накопления гидропероксида, антиокислительное действие соединений характеризовали
периодом торможения (τ). Установлено, что пиразолоны сохраняют свою
антиоксидантную активность в условиях высокотемпературного автоокисления. Из
кинетических кривых определены периоды индукции.
Показано, что исследуемые соединения могут являться перспективными
ингибиторами окисления органических веществ, антиоксидантная активность которых
находится на уровне со стандартным ингибитором ионолом.
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МИЦЕЛЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ КАТИОННЫХ ДИМЕРНЫХ ПАВ 14-s-14
В РЕАКЦИИ ЩЕЛОЧНОГО ГИДРОЛИЗА ФОС
Чернышова В.В., Карпичев Е.А.
Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко НАНУ
vica.chernyshova@gmail.com
Задача регулирования скоростей химических реакций относится к ключевым
проблемам химической науки. Идеальными каталитическими системами являются
биокатализаторы, имеющие согласованный механизм действия и высокую
селективность. Наиболее близкими аналогами биосистем, моделирующих принципы
самоорганизации, является ансамбли ПАВ. Возможность контролировать реакционную
способность и заданные свойства путем варьирования структуры наноагрегата
существенно расширяет перспективы использования микрогетерогенных сред.
Димерные ПАВ типа 14-s-14 (s = 2, 4) характеризуются целым спектром необычных
свойств, включая крайне низкие величины ККМ и способность к мицеллярному
полиморфизму.
В смешанных мицеллах 14-2-14 с катионным мономерным ПАВ ЦТАБ
наблюдается аномальное уменьшение поверхностного потенциала мицеллы с ростом
мольной доли димерного ПАВ в системе. Таким образом, дополнительным фактором,
влияющим на скорость протекания реакции в мицелле, служит изменение полярности
микроокружения, достигаемое путем варьирования состава смешанной мицеллы.
Наблюдаемая скорость реакции щелочного гидролиза ФОС (рН = 10,00; 11,50)
зависит от состава смешанной мицеллы, причем увеличение доли димерного ПАВ
14-2-14 приводит к большей величине наблюдаемых эффектов увеличения скорости.

а

б

Анализ

Рис. 1. Щелочной гидролиз армина в присутствии катионных димерных ПАВ 14-s-14
при а) рН = 10,00; б) рН = 11,50
мицеллярных эффектов в рамках псевдофазной распределительной модели позволяет
оценить влияние структуры наноагрегата на связывание реагентов и реакционную
способность ОН– -иона.
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ИНИЦИИРОВАННОЕ 1,1'-ДИГИДРОКСИДИЦИКЛОГЕКСИЛПЕРОКСИДОМ
ОКИСЛЕНИЕ ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА В ПРИСУТСТВИИ Alk4NBr
Шевчук Н. О., Пастернак Е. Н.
Донецкий национальный университет
e.pasternak@donnu.edu.ua

kі·103, дм3·моль-1·с-1

Повышение скорости и, особенно, селективности реакций жидкофазного
окисления углеводородов при низких температурах (30 ± 10 оС) имеет важное научное
и практическое значение. Основным недостатком данного процесса в настоящее время
является низкая скорость окисления углеводородов до гидропероксидов (ROOH). В
связи с этим, актуальным является поиск условий проведения процесса окисления,
которые бы позволили увеличить конверсию исходных углеводородов до ROOH при
сохранении высоких показателей селективности их образования.
Цель этой работы – изучение влияния строения катиона тетраалкиламмония на
скорость инициирования 1,1'-дигидроксидициклогексилпероксидом (ROOR) процесса
окисления
изопропилбензола.
Взаимодействие
ROOR
с
галогенидами
тетраалкиламмония приводит к образованию радикалов, способных инициировать
радикально-цепные реакции при низких температурах, близких к условиям протекания
биохимических реакций в живых организмах, то есть в температурном диапазоне более
низком, чем тот, в котором происходит инициирование чистыми пероксидами.
Изучены закономерности окисления изопропилбензола при 313 - 333 K в среде
ацетонитрила, инициированного системой ROOR – Alk4NBr в зависимости от
концентрации субстрата и компонентов инициирующей системы. Данный
температурный интервал выбран потому, что скорость реакции уже достаточная для
обеспечения необходимой точности кинетических измерений и одновременно лежит
ниже температур ощутимого термолиза как исследуемого ROOR, так и образующегося
в реакции гидропероксида изопропилбензола. Для изученных систем ROOR – Alk4NBr
скорость инициирования (wi) описывается уравнением: wi = ki[ROOR][Alk4NBr].
Полученные данные при варьировании концентрации компонентов инициирующей
системы и субстрата показывают наличие линейной зависимости начальной скорости
окисления (w0) от концентрации
углеводорода, а также линейной
зависимости
w0
от
корня
+
0.3
квадратного
концентрации
(С2Н5)4N
ониевого галогенида.
+
Определены
константы
(С3Н7)4N
0.2
скорости инициирования реакции
(ki) окисления изопропилбензола.
На
основании
полученных
0.1
+
экспериментальных
данных
(С4Н9)4N
обсуждается общая кинетическая
модель
реакции
окисления
0.0
180
210
240
270
300
углеводородов
пероксид
VQ+, Å3
ониевыми инициаторами.
Исследования влияния строения катиона тетраалкиламмония показали, что
скорость инициирования процесса окисления изопропилбензола линейно зависит от
величины собственного объема катиона.
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СОЛІ ТЕТРААЛІЛАМОНІЮ ЯК КАТАЛІЗАТОРИ НУКЛЕОФІЛЬНОГО
РОЗКРИТТЯ ОКСИРАНОВОГО ЦИКЛУ БЕНЗОЙНОЮ КИСЛОТОЮ
Ютілова К. С., Сінельникова М. А., Швед О. М.
Донецький національний університет
yuta-ks@yandex.ru
Взаємодія оксиранових сполук з ароматичними монокарбоновими кислотами
лежить в основі отримання полімерних епоксидних композицій з різними
властивостями і широким спектром застосування (медицина, опто-, радіоелектроніка,
будівництво і т.д.). Одним з шляхів отримання ефірів гліцидилкарбонових кислот є
взаємодія карбонової кислоти з епіхлоргідрином з наступним дегідрохлоруванням
хлоргідринового ефіру:

O

+
OH O

Cl

kat

O

NaO
Cl

O
OH

O
O
O

Метою даної роботи є вивчення впливу природи каталізатору – солі
тетраалкіламонію та температури на швидкість ацидолізу епіхлоргідрину бензойною
кислотою.
Дослідження реакції ацидолізу епіхлоргідрину проводилося в надлишку
останнього в інтервалі температур 30÷60 ºС. В якості каталізаторів обрано
тетраетиламоній бромід, тетраетиламоній йодид та тетраетиламоній бензоат,
концентрація якого варіювалась в межах 0,00500÷0,00125 моль/л. За ходом процесу
стежили за зміною концентрації кислоти рН-потенціометрично.
У результаті проведених досліджень визначено нульовий порядок реакції за
бензойною кислотою та перший порядок реакції за каталізатором. Розраховані
каталітичні константи швидкості реакції. Показано, що природа аніона солі
тетраалкіламонію не суттєво впливає на швидкість процесу ацидолізу. Розраховані
активаційні параметри реакції. Показано, що найбільш чутливою до зміни природи
аніона солі каталізатора є ентропія активації. На основі отриманих даних
запропоноване кінетичне рівняння для реакції епіхлоргідрину з бензойною кислотою,
що каталізується солями тетраалкіламонію.

моделювання в хімії
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КВАНТОВОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕАКЦИИ
ОКИСЛЕНИЯ ДИМЕТИЛСУЛЬФИДА ПЕРОКСИДНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
Водолазкина Д. А., Пастернак Е. Н.
Донецкий национальный университет
e.pasternak@donnu.edu.ua
Поиск новых окислительных систем для быстрого селективного окисления
тиоэфиров (RSR) имеет большое значение для разложения активных компонентов
пестицидов и отравляющих веществ, десульфирования углеводородного сырья и
топлив, синтеза биологически активных соединений и лекарственных препаратов.
Среди многочисленных окислителей, используемых для окисления RSR, особое место
занимает наиболее экологически чистый и дешевый пероксид водорода, который,
однако, сам по себе имеет низкую реакционную способность в окислении сульфидов.
Использование активаторов, таких как бикарбонаты, силикаты, бораты, нитриты и
другие соединения, позволяет получить in vivo пероксосоединения, которые на 2-3
порядка более активны в процессах окисления сульфидов, чем пероксид водорода.
В докладе обсуждаются результаты квантовохимического моделирования
активных интермедиатов пероксидного окисления диметилсульфида (DMS)
пероксосоединениями, которые образуются in vivo в реакции Н2О2 с Na2SiO3 и Na2СO3
соответственно и выяснение путей превращений пероксокомплексов DMS.
Квантовохимические расчеты выполнены DFT-методом с функционалом B3LYP в
базисе 6-31+G(d,p).
TS
H-O-O-Si(O)O
+
S(CH3)2
ΔGассоц

TS

ΔН≠ =

H-O-O-С(O)O
+
S(CH3)2
ΔGассоц

29.9 ккал.моль

GS
H-O-O-Si(O)O...S(CH3)2
ΔGреакции = -23.5 ккал/моль

(CH3)2 S=O + HO-С(O)O

Для всех реактантов, продуктов реакции, промежуточных интермедиатов и
переходных состояний реакции окисления
DMS пероксосоединениями рассчитаны
колебательные частоты. Анализируется
влияние
структуры
пероксои
пероксисоединений в реакции окисления
DMS в рамках DFT квантовой химии с
функционалом B3LYP в базисе 6-31+G(d,p).

300
250
IR intensity

24.9 ккал.моль

GS
H-O-O-С(O)O...S(CH3)2
ΔGреакции = -23.5 ккал/моль

(CH3)2 S=O + HO-Si(O)O

200
150
100
50
0

ΔН≠ =

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Субстрат
Окислитель
(СH3)2S*
MeOOH
(СH3)2S*
(CH3)3COOH

(СH3)2S
OSi(O)OOH

(СH3)2S
OC(O)OOH
(СH3)2S
НOSi(O)OOH
* Литературные данные.

3 000

3 500

ΔH≠, ккал/моль
32.4
32.2
29.9
24.9
21.9

Мнимая частота TS, см-1
283.8i
675.2i
427.1i
384.6i
265.9i

моделювання в хімії
1

- 71 -

РЕАКЦИЯ ГИДРОПЕРОКСИДА ТРЕТ-БУТИЛА С Et4NBr.
Н ЯМР ИССЛЕДОВАНИЕ И МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Дороднев С.В., Берестнева Ю.В., Ракша Е.В., Туровский Н.А.
Донецкий национальный университет
N.Turovskij@donnu.edu.ua

Δ, м.д.

Распад пероксидов в присутствии солей четвертичного аммония протекает через
стадию образования комплексного интермедиата пероксид – катализатор. Характерной
особенностью структуры комплексов пероксид – галогенид четвертичного аммония
является конфигурация пероксидного фрагмента, которая близка к конфигурации
пероксида в переходном состоянии. Это указывают на супрамолекулярный механизм
активации пероксидов в присутствии солей четвертичного аммония. Для изучения
супрамолекулярных систем основным методом служит ЯМР спектроскопия,
возможности которой в последнее время существенно расширились в связи с
усовершенствованием спектрометров, методик исследований и математических
методов обработки результатов.
Проведено
исследование
ассоциативных
взаимодействий
третбутилгидропероксида ((CH3)3C-О-ОН) с бромидом тетраэтиаммония (Et4NBr) методом
1
Н
ЯМР
спектроскопии
в
температурном интервале 298 –
1,0
313 К. Характер изменения сигнала
протона
группы
-СО-ОН
в
0,8
присутствии
избытка
Et4NBr
указывает на образование в системе
0,6
комплекса гидропероксид – Et4NBr и
0,4
на выполнение условия быстрого
обмена протонов свободной и
0,2
связанной в комплекс -СО-ОН
группы гидропероксида. В условиях
избытка Et4NBr и образования
0,0
0,1
0,2
0,3
[Et4NBr], моль·дм-3
комплекса
1:1
для
анализа
полученной
зависимости
использовали уравнение Фостера – Файфа. Полученная нелинейная зависимость
изменения величины химического сдвига протона -СО-ОН группы от концентрации
Et4NBr линеаризируется в координатах Фостера – Файфа.
Обсуждается влияние температуры на константу равновесия образования
комплекса (KC), а так же на величину химического сдвига протона -СО-ОН группы
связанного в комплекс (comp, м.д.) гидропероксида. Таким образом, методом 1Н ЯМР
спектроскопии
доказано
образование
комплекса
между
гидропероксидом
трет-бутила и Et4NBr.
Определены
термодинамические
параметры
процесса
комплексоообразования.
Обсуждается роль катиона
Alk4NBr
в
процессе
активации ROOH.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕРМОХИМИЯ ПЕРОКСИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Зайцев С.А., Туровский Н.А.
Донецкий национальный университет
n.turovskij@donnu.edu.ua

ΔH0f (ROOH), кДж/моль
эксперимент

ΔH0f (RO•), кДж/моль

ΔH0f (ROOH), кДж/моль

Термохимические характеристики пероксидов — исходные величины для
вычисления тепловых эффектов их реакций, энтальпий образования окси- и пероксирадикалов, прочности О-О - связи - обеспечивают возможность количественно
охарактеризовать их термические превращения и реакционную способность.
Нестабильность органических пероксидов
затрудняет перевод их в газовую фазу, что
ограничивает и набор пероксидов, для
0
которых
получены
экспериментально
СН2 = СНСH2
-Cl
термохимические
данные.
Применение
C6H5(СН3)2С
-100
CH3
методов квантовой химии для расчета
C2H5
СH
)
СH
термохимических характеристик пероксидов
3
2
-200
(СН3)3С
цикло-С6Н11
выглядит весьма привлекательным, если при-300
нимать во внимание трудность, а подчас и
СН3С(О)
невозможность
экспериментального
-400
-500
-400
-300
-200
-100
определения
стандартных
энтальпий
ΔH0f (ROH), кДж/моль
образования (ΔH°f) для некоторых соединений
участвующих в реакциях образования и
превращения пероксидов.
Проведен конформационный анализ гидропероксидов и пероксикислот (ROOH).
Установлено структуру их конформеров
методами
МО
полуэмпирической
квантовой химии (АМ1, PM3, PM6,
0
СН3
С2Н5
PDDG) и определены ΔH°f. Энтальпию
изо-С3Н7 н-С3Н7
-50
образования ROOH определяли так же
н-С4Н9
втор-С4Н9
-100
методом изодесмических реакций (ИДР).
трет-С4Н9
трет-С5Н11
Энергия
пероксидных
соединений
-150
НС(О)
рассчитана методом DFT квантовой
СН3С(О)
-200
химии с потенциалом B3LYP в сочетании
С2Н5C(O)
-250
н-С3Н7
с базисными функциями 6-31G(d,p).
-400 -350 -300 -250 -200 -150
Расчет методом B3LYP/6-31G(d,p) с
ΔH0f (ROOH), кДж/моль
использованием схемы ИДР позволяет
получить для молекул ROOH достаточно точные результаты (ошибка ±0.4 ккалмоль-1)
без существенного расширения базисного
набора.
0
Установлено линейную зависимость
СН2 = СНСH2
Cl
ΔH°f пероксидных соединений ROOH от ΔH°f
C6H5(СН3)2С
-100
CH3
соответствующих
спиртов и кислот, а также
C2H5
СH3)2СH
обнаружено зависимость ΔH°f оксирадикалов
-200
цикло-С6Н11
(СН3)3С
RO• от ΔH°f ROOH. Показано соответствие
-300
величин ΔH°f пероксидных соединений,
СН3С(О)
расчитанных методами полуэмпирической
-400
квантовой химии с экспериментальными их
-400
-300
-200
-100
0
0
значениями.
Обсуждаются
границы
ΔH f (ROOH), кДж/моль
PDDG приближение
применения
полученных
эмпирических
зависимостей для оценки величин ΔH°f
пероксидных соединений.
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ЗАЛЕЖНІСТЬ СТАНУ СИСТЕМИ Na2WO4–HCl–NaCl–DMSO(40об.%)–H2O
ВІД ЧАСУ ВИТРИМУВАННЯ
Пойманова О.Ю., Розанцев Г.М., Зайцева Н.М., Медвідь А.О.
Донецький національний університет
o.zagalska@donnu.edu.ua
Вивчення впливу диметилформаміду як додаткового розчинника на поведінку
ізополівольфрамат-аніонів (ІПВА) в розчинах має певний науковий інтерес, який
обумовлений саме впливом органічного розчинника на склад ІПВА. Так, деякі з них
можуть існувати та бути виділеними у складі солей тільки із водно-органічного
середовища, це декавольфрамат-аніон (W10O324-) та гексавольфрамат-аніон зі
структурою Ліндквіста (W6O192-). Незважаючи на обмежену інформацію про синтез та
властивості, кристалосольвати декавольфраматів, отримані з водно-органічного
середовища, знаходять практичне заствосування у фотокаталізі реакцій окислення
органічних сполук. Тому проведення даної роботи необхідно для встановлення меж
існування ІПВА, зокрема з’ясування впливу часу на перетворення ІПВА у розчині.
В роботі проведено дослідження стану ІПВА у водно- диметилформамідних
розчинах із вмістом диметилформаміду 40% об`ємних % методами рН-потенціометрії
та електронної спектроскопії. Проведено математичне моделювання рівноважних
процесів, які перебігають на протязі місяця у розчинах із різними кислотностями. В
результаті установлено переходи між іонами, розраховано концентраційні константи
утворення ізополівольфрамат-аніонів, побудовано діаграми розподілу ІПВА в
залежності від кислотності. Встановлено, що із часом відбувається руйнування
полімерних
форм
(рис. 1)та
накопичення
мономерних
форм
Вольфраму(+6).
Ідентифіковано
методом електронної спектроскопії
наявність декавольфрамат-аніону у
водно-ДМФА розчинах (φ=40 об.%),
витриманих
протягом
місяця.
Виявлено зростання його вмісту зі
збільшенням кислотності розчинів
(рис. 2). Отримані дані є дуже
цінними при плануванні синтезу
Рис. 1. Зміна вмісту ІПВА від часу
солей з ІПВА.
витримування при φ(ДМФА)=40 об.%.
б)
а)
3,0

3,0

1,50

2,5

1,70
1,90

Поглинання

1,80

2,5

Поглинання

2,00

2,0

1,5

2,30

2,0

2,30
1,90

1,5

1,70

1,80
1,30
1,60

1,17
1,14

1,0

1,0

2,00

1,00

0,5

0,0
200

1,60
1,50
1,30

0,80

0,5

300

400



0,0
200

300 365 nm
400

500

600

700

770800
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900
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 1100

Рис. 2. Електронні спектри для розчинів Na2WO4 – HCl – NaCl – DMF (40 об.%) – H2O,
час витримування 1 місяць: а) без опромінення, б) опромінені світлом.
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОЙ
ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИДАЗИНОНА
Кравченко А.В., Берестнева Ю.В., Ракша Е.В.
Донецкий национальный университет
elenaraksha411@gmail.com
В работе представлены результаты теоретических исследований структуры и
внутримолекулярной динамики (гетеро)арилпроизводных пиридазинона:
O
N NH

R

S

O

O
N NH

N

N NH

Energy, kcal/mol

R: H, Br.
Расчеты выполнены в приближении методов B3LYP и МР2 с набором базисных
функций 6-31G(d,p) и 6-311G(d,p). Проводилась полная оптимизация параметров
молекулярной
геометрии
объектов
с
последующим расчетом частот гармонических
5
колебаний. Рассчитано изменение полной
энергии объектов при внутримолекулярном
4
вращении пиридазинонового фрагмента в
молекуле вокруг связи С–С. При этом
3
варьировали величину торсионного угла С10ΔЕ12
С9-С1-С2 () от 0° до 360° с шагом 10° при
2
полной
оптимизации
всех
остальных
геометрических
параметров.
На
рисунке
1
ΔЕ21
1
приведены
типичная
кривая
внутримолекулярного
вращения
2
2
пиридазинонового
фрагмента
вокруг
С-С
0
связи
в
молекуле
6-тиофен-2-ил-2H0
100
200
300
dC10C9C1C2
пиридазин-3-она (Еnergy – конформационная
энергия, рассчитанная как разность полной энергии конформации молекулы с текущей
величиной координаты  и полной энергии конформера с наименьшей энергией). На
кривой внутримолекулярной динамики наблюдается 2 минимума.

ВЗМО

конформер 1

НВМО

ВЗМО

конформер 2

НВМО

Рассчитаны величины барьеров внутреннего вращения, соответствующих
переходам конформер 1  конформер 2 (ΔЕ12) и конформер 2  конформер 1
(ΔЕ21). Все исследуемые объекты являются конформационно лабильными.
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GIAO 1H ТА 13C ЯМР СПЕКТРИ 2-ПІРИДИН-2-ІЛ-1Н-БЕНЗІМІДАЗОЛУ
Рульова К.В., Ракша О.В, Берестнєва Ю.В.
Донецький національный університет
elenaraksha411@gmail.com, ksenyaru@mail.ru
Похідні бензімідазолу - перспективні сполуки-лідери в дизайні лікарських
препаратів, що мають антимікробну, противірусну та протиракову активність.
Введення в структуру бензімідазолу піридинового фрагмента забезпечує додатковий
координаційний центр і відкриває широкі можливості для створення на основі такої
структури біоміметичних каталітичних і сенсорних систем. Ефективність і
селективність таких систем буде залежати від конформаційних властивостей піридинілбензімідазольного фрагменту. Метою даної роботи є квантово-хімічне дослідження
внутрішньомолекулярної динаміки молекули РВІ.
У наближенні методів MP2/6-31G та B3LYP/6-31G досліджено молекулярну
структуру та внутрішньомолекулярну динаміку молекули 2-піридин-2-іл-1Нбензімідазолу. Показано наявність двох конформерів для молекули PBI, найбільш
стабільною є конформація молекули з координатою Θ = 0º. Визначено бар’єри
внутрішньомолекулярного обертання піридинового фрагмента. Молекула 2-піридин-2іл-1Н-бензімідазолу є конформаційно лабільною. Розраховано величини бар'єрів
внутрішнього обертання в молекулі PBI (таблиця), відповідні переходам конформер 1
→ конформер 2 (ΔЕ1→2) і конформер 2 → конформер 1 (ΔЕ2→1).
Конформер 1
Конформер 2
ΔЕ1→2,
ΔЕ2→1,
Метод
кДж/моль кДж/моль
Θ, °
μ, D
Θ, °
μ, D
MP2/6-31G
0
2,93
136
5,53
44,5
2,7
B3LYP/6-31G
0
2,48
150
5,23
56,3
8,5
Експериментально і в наближенні методів MP2/6-311G(d,p) та B3LYP/6-311G(d,p)
досліджені параметри ЯМР 1Н і 13С спектрів молекули PBI. Розрахунок констант
магнітного екранування вказаних ядер виконано методом GIAO. Як стандарт для
розрахунку хімічних зсувів використано тетраметилсилан, оптимізація молекулярної
геометрії для якого виконана в наближенні MP2/6-311G(d,p) та B3LYP/6-311G(d,p).
Найкраще узгодження експериментальних і розрахованих величин спостерігається у
випадку конформеру з найменшою енергією в рамках методу B3LYP/6-311G(d,p).
8,6

ЯМР 13С

8,4

140

δексп, м.ч.

δексп, м.ч.

150

130
120

ЯМР 1Н

8,2
8,0
7,8
7,6
7,4

110
110

7,2
120

130

140

150

δB3LYP/6-311G(d,p), м.ч.

160

7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2

δB3LYP/6-311G(d,p), м.ч.

Врахування сольватаційних ефектів веде до покращення відтворення
експериментальних хімічних зсувів ядер 1Н молекули PBI. Між експериментальними та
розрахованими значеннями хімічних зсувів ядер 1Н та 13С PBI спостерігається лінійна
залежність для конформеру 1 молекули.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКІНГУ ПОХІДНИХ ПІРАЗОЛО[3,4-C]ІЗОХІНОЛІНІВ ПО
ВІДНОШЕННЮ ДО МОДЕЛІ КІНАЗИ АНАПЛАСТИЧНОЇ ЛІМФОМИ
Суйков С.Ю., Яковлева Г.В.
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України
vya4eslavovna.ru@mail.ru
Дослідження кількісних співвідношень просторова структура – активність
(QSAR) є поширеним засобом зменшення витрат на розробку нових лікарських
препаратів за рахунок виключення скринінгових стадій з використанням живих істот.
Загальна ідея полягає у встановленні відповідності між біологічною активністю рядів
структурно і біологічно охарактеризованих сполук та особливостями їх хімічної
будови. Молекулярний докінг є сучасним методом молекулярного моделювання, який
дозволяє передбачити найбільш вигідну для утворення стійкого комплексу орієнтацію і
положення однієї молекули по відношенню до іншої. Об’єктом роботи обрано ряд
похідних піразоло[3,4-c]ізохінолінів, що останнім часом привертають значну увагу як
антінеопластіки нового покоління. Для широкого набору піразоло[3,4-c]ізохінолінів
проаналізовано статистичні характеристики массиву даних з біологічної активності та
рангові залежності структура-активність. Виконано верифікацію однієї з наявних
моделей ферменту ALK - кінази анапластичної лімфоми (3LCT) та докінг широкого
кола похідних піразоло[3,4-c]ізохінолінів до моделі ALK. У якості функції оцінки
ефективності докінгу використана вільна енергія взаємодії. Проаналізовано формальні
характеристики комплексів ліганд/док. Досліджено методичні та технічні особливості
процедури докінгу за допомогою програми HEX, та її використання для розрахунків на
великих виборках молекулярних структур.

Модель структури ALK - кінази анапластичної лімфоми
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МОДИФІКАЦІЯ ФОСФОРИЛЬОВАНИХ ДИЕТИЛОВИХ
ЕСТЕРІВ 1,3-ОКСАЗОЛ-4-ІЛФОСФОНОВИХ КИСЛОТ
N-МЕТИЛ-D-ГЛЮКАМІНОМ
Абдурахманова Є.Р.1, Лукашук О.І.1, Головченко О.І.2,
Головченко О.В.1, Броварець В.С. 1
1
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
2
Національний університет імені О.О. Богомольця
Esma146@mail.ru
Останнім часом хімія похідних гетерилфосфонових кислот набула значного
розвитку. Це пов’язано з тим, що серед такого типу сполук були знайдені різноманітні
біологічно активні речовини – інгібітори ферментів, антибактеріальні, противірусні,
протиракові і анти-СНІД препарати та ін. Найменш вивченими серед них є похідні
1,3 –оксазол-4-ілфосфонових кислот. Не зважаючи на значну кількість синтетичних
підходів для побудови оксазольного циклу, його модифікація фармакофорними
фрагментами потребує проведення нових синтетичних досліджень. З іншої сторони
відомо, що N-ме-тил-D-глюкамін має високу фармакологічну дію, і тому введення
такого фрагменту у молекули гетероциклів може суттєво впливати на їх біологічну
активність.
Нами запропонований зручний підхід до модифікації положення 5 оксазольного
циклу N-метил-D-глюкаміном. Виходячи з доступних амідів карбонових кислот 1 та
хлоралю 2 були отримані хлоральаміди 3, які при обробці хлористим тіонілом давали
тетрахлороетиламіди 4. Дія на сполуки 4 триетилфосфіту дає диетилові естери 2-ациламіно-1,1,1-трихлороетилфосфонових кислот 5. Взаємодія речовин 5 з N-метил-Dглюкаміном 6 приводить до утворення етилових естерів 2-R-5-N-метил-N-(2S, 3R, 4R,
5R, 6-пентагідроксигексил)-1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти 7 з високими
виходами, без епімеризації цукрового фрагмента.
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R = H, Me, Ph, PhtlCH2, Phtl(CH2)2

Продукти 7 являють собою безбарвні, густі, в’язкі оливоподібні речовини,
розчинні у воді. Їх структура підтверджена за допомогою ЯМР 1Н, 13С, 31Р –
спектроскопії та масспектрометрії.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИЛИРОВАНИЯ 2-СПИРОПИРИМИДИН-4-ОНОВ
Варениченко С.А., Фарат О.К., Тимошенко А.В., Марков В.И.
ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет»
varenich2@mail.ru
Ранее нами была открыта новая перегруппировка 5',6',7',8'-тетрагидро-1'Нспиро[циклогексан-1,2'-хиназолин]-4'(3'Н)-она (1) в условиях реакции ВильсмайераХаака, приводящая к глубокой перестройке углеродного скелета.
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Для определения синтетического потенциала данной перегруппировки были
выбраны модельные соединения 4, 5, 6, 10. В результате обработки соединения 4
большим избытком формилирующего агента были выделены амид 7 и имид 8.
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Наличие заместителя у узлового атома углерода затрудняет электрофильную
атаку по этому атому углерода и в результате наблюдается образование лишь одного
продукта 9 (аналога соединения 2).
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При взаимодействии соединения 10 с реагентом Вильсмайера-Хаака в мягких
условиях был выделен лишь продукт формилирования – енамин 11.
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5-АРИЛФУРФУРОЛИ В РЕАКЦІЇ РАДЗІШЕВСЬКОГО
Вахула А.Р., Горак Ю.І., Литвин Р.З., Лесюк О.І., Обушак М.Д.
Львівський національний університет імені Івана Франка
andri_vahula@mail.ru
Альдегіди арилфуранового ряду є практично важливим класом сполук. Вони
взаємодіють з амінами, метиленактивними та дикарбонільними сполуками, вступають в
реакції гетероциклізацій, що робить їх зручними реагентами для конструювання
гетероциклів з арилфурановими фрагментами.
Ми дослідили можливість одержання похідних 4,5-діарилімідазолу з
арилфурановими
замісниками,
застосовуючи
трикомпонентну
взаємодію
5-арилфурфуролів 1 з α,β-дикетонами і ацетатом амонію в умовах реакції
Радзішевського. З’ясовано, що альдегіди 1 взаємодіють з бензилом чи фурилом (2) та
ацетатом амонію у крижаній оцтовій кислоті при нагріванні з утворенням 2-(5-арил-2фурил)-4,5-діарилімідазолів 3:
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R = 4-CH3, 4-Bu, 4-F, 3-Cl-4-F, 2,3-Cl2, 2,4-Cl2, 3,4-Cl2, 2-Br, 3-Br, 4-Br, 3-CF3, 4-Cl,
2-NO2, 3-NO2, 4-NO2, 4-SO2NH2, 2-Cl-4-NO2, 2-Cl-5-CF3, 3-CF3-4-Cl, 2-NO2-4OMe,
4-COCH3.
R1 = Ph, Furan.
Виходи продуктів реакції становлять 70–80%. З’ясовано також, що розчини
деяких 2-(5-арил-2-фурил)-4,5-діарилімідазолів при опроміненні ультрафіолетом в
діапазоні довжин хвиль 264–405 нм виявляють інтенсивну люмінесценцію, що
спонукає проводити дослідження в цьому напрямку.
Вихідні 5-арилфурфуроли 1 були одержані арилювання фурфуролу ароматичними
солями діазонію в умовах реакції Меєрвейна:
N2Cl
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O
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Реакція відбувається за присутності каталізатора, найчастіше застосовували CuCl2.
Таким чином, запропоновано спосіб одержання похідних імідазолу з арилфурановими
замісниками трикомпонентною реакцією.
Робота фінансується Державним фондом фундаментальних досліджень України
(проект № Ф54.3/004).
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МЕТОД СИНТЕЗУ ЕТИЛОВОГО ЕФІРУ 2-(2-ОКСО-2-АРИЛ)ETИЛ)-5,6,7,8ТЕТРАГІДРОХІНОЛІН-3-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ У РЕАКЦІЇ ЄШЕНМОЗЕРА
1
Богза С.Л., 1Ніколаєв О.С., 2Суйков С.Ю., 2Попов В.Ю., 1Гелеверя А.О.
1
Донецький національний університет
2
Інститут фізико-органічної та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка
guliver55510@ukr.net
Реакція сполучення Ешенмозера є новим універсальним і ефективним методом
утворення вуглець-вуглецевого зв'язку. Вона складається з двох окремих стадій. Перша
полягає у алкілуванні атома сірки тіолактаму(тіоаміду) з утворенням проміжної
тіоімінієвої солі. Друга – екструзія атома сірки з допомогою «тіафільного» реагенту
(фосфіни, фосфіти) і/або основи, з подальшим утворенням зв'язку С-С.
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Метою роботи було отримання сполуки 4 як основи для синтезу піридинових
аналогів конденсованих гетероциклічних сполук. При алкілюванні бром-пметилацетофеноном відповідного тіону 2 у лужному середовищі був отриманий
продукт алкілювання з хорошим виходом. При введенні даної речовини в реакцію
Ешенмозера, де в якості тіафільного агенту нами був використаний триетилфосфіт, ми
отримали речовину 4 з виходом 60%.
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Структури отриманих речовин були підтвердженні за допомогою ЯМРспектроскопії на ядрах 1Н и 13С.
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РОЗРОБКА МЕТОДІВ ОДЕРЖАННЯ 3-АРИЛ-4-АМІНОПІРОЛІВ ТА ЇХ
ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ГЕТЕРОКОНДЕНСОВАНІ ІЗОХІНОЛІНИ
Говорунова К. П., Пендюх В.В., Богза С.Л.
Донецький національный університет
govkarina@yandex.ru
3-аміно-4-арилпіроли являють собою цікавий клас гетероциклічних сполук, як
речовини з потенційною біологічною активністю та як вихідні субстрати для
отримання більш складних поліциклічних систем.
Традиційний шлях синтезу 3-аміно-4-арилпіролів складається з синтезу
метіленактивних єнамінів, отриманих з β-кетонітрилів і подальшою циклізацією
останніх під дією сильних основ. Нами було розроблено новий, більш ефективний
метод синтезу проміжних єнамінів.

Запропонований метод полягає в кип'ятінні еквімолярної суміші β-кетонітрилу
з гідрохлоридом аміномалонового ефіру в бензолі з водовіддільником Дина-Старка
без додаткового використання основ. При цьому з майже кількісним виходом
утворюється цільові єнаміни. За даними аналізу продукту реакції β-кетонітрілу з
гідрохлоридом амінооцтового ефіру, утворюється Z, E ізомерна суміш єнамінів, в
співвідношенні, яка залежить від замісника R у вихідному кетонітрилі, та з
загальним виходом 90-97 %.

При обробці суміші єнамінів основою Z-ізомер піддається циклізаціі з
утворенням необхідного 3-аміно-4-арилпірола, в той час, як E-ізомер гідролізується з
утворенням складної суміші продуктів. Показаний вплив замісника R на
співвідношення ізомерів на стадії виникнення єнаміну і, як наслідок, на загальний
вихід продукту циклізації по відношенню до вихідних сполук.
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ПУТИ БЛОКИРОВАНИЯ О-ТОЛИЛИЗОЦИАНАТА
Диденко К.С., Козак Н.В., Клепко В.В.
Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины
didenko.katherina@gmail.com
Изоцианаты – RNCO -высоко реакционно-способные вещества, которые широко
применяются в химическом синтезе, особенно в органическом синтезе и модификации
полимерных соединений. Высокая реакционная способность и токсичность
изоцианатов предъявляет повышенные требования к условиям проведения синтеза, к
стабильности реагентов и к их безопасности при хранении. Использование изоцианатов
в латентной форме, т.н блокированных изоцанатов, существенно упрощает проведение
реакций при их участии.
Реакцию блокирования изоцианатов можно проводить как в массе, так и в
растворе.
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Рис. 1. Схема реакции получения о-ТИЦ, блокированного ε-капролактамом
Процесс блокирования в массе проводили путем совмещения в атмосфере
осушеного инертного газа расчетных количеств о-ТИЦ и блокирующего агента
(комплекса “ε-капролактам- ацетилацетонат никеля ”). Реакцию проводили при 90оС на
протяжении 4 часов. Полученный продукт имеет вид бледно-желтого порошка с
температурой плавления 76-78оС.
Для проведения блокировки в растворе в качестве растворителя использовали
гептан. Навеску ε-капролактама растворяли в гептане при температуре 70оС. В
полученный раствор вводили каталитическое количество (0,01% масс.)
ацетилацетоната никеля. После чего добавляли навеску о-толилизоцианата.
Длительность реакции – 4 часа. Соотношение реагентов соответствует стехиометрии
реакции. Продукт реакции выпадал в осадок, который промывали гептаном и сушили в
вакууме при 60оС. Полученный продукт имеет вид порошка бледно желтого цвета с
температурой плавления 81-83оС.
Методами ИК- и ЯМР 1Н-спектроскопии подтвердили структуру продукта
взаимодействия о-ТИЦ с ε-капролактамом, представленную на рис.1, и можно отметить ,
что химическое строение продуктов, полученных в разных условиях, идентично.
Главное преимущество получения блокированного о-ТИЦ в массе состоит в том, что
не нужно использовать растворители и дополнительно очищать от них продукт реакции.
Однако, следует отметить, что чистота продукта, полученного в массе, по данным ЯМР 1Н
спектроскопии составляет 80-85%, тогда как при блокировке в растворе чистота продукта
– более 95%, что может объяснить различия в их температуре плавления.
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НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА КАРБО[c]АННЕЛИРОВАННЫХ 2-ТИОКСО-3ЦИАНОПИРИДИНОВ И ИХ НЕКОТОРЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
Дяченко И.В.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко
ivladya87@e-mail.ua
Разработан новый метод синтеза карбо[с]аннелированных 2-тиоксо-3-цианопиридинов 1, состоящий в конденсации циклоалкилиденцианотиоацетамидов 2 с
диметилацеталем диметилформамида. Полученные соединения 2 при взаимодействии с
алкилгалогенидами в щелочной среде легко образуют тиоэфиры 3 и 4.
При взаимодействии пиридинтионов 2 с малононитрилом в реакцию вступает два
эквивалента последнего независимо от соотношения исходных реагентов, что приводит
к образованию замещенных тиопиранопиридинов 5.
Тиоэфиры 3 легко вступают в реакцию Торпа-Циглера, образуя тиенопиридины 6.
Соединения 5 и 6 использованы в синтезе труднодоступных гетероциклических систем
7 и 8.
Строение полученных веществ 1, 3-8 подтверждено данными ИК-, масс-, ЯМР 1Н
и 13С-спектрометрии.
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ТЕТРАФЕНИЛПОРФИРИНА
МОДИФИЦИРОВАННОГО
ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ
Згардан Е.О.а, Семенишин Н.Н.б
а
ОНУ им. И.И. Мечникова
б
ФХИ им. А.В. Богатского НАН Украины
zgardan19@ukr.net

Требования, предъявляемые к современным препаратам для люминесцентной
диагностики, фотодинамической терапии, магниторезонансной томографии (МРТ)
заключаются в высокой стабильности и тропности к опухолевым образованиям. При
этом наиболее перспективными агентами, которые, благодаря сочетанию свойств
компонентов входящих в их структуру, можно одновременно применять в нескольких
методах, являются комплексы порфиринов с лантанидами (Ln), рис. a. Данный класс
комплексов содержит специфичные к опухолевым тканям порфирины и ионы
лантанидов, которые используются как основа для контрастных агентов для МРТ.
Кроме того, в лантанид-порфиринах реализуется люминесценция лантанидов в
инфракрасной (ИК) области спектра за счёт переноса энергии электронного
возбуждения с триплетных уровней порфирина на излучающие уровни лантанидов, что
существенно расширяет возможности медицинских методов.
Данная работа посвящена синтезу лантанид-порфиринов нового типа, в которых
ион лантанида координирован не атомами азота порфирина, а фрагментом
аминополикарбоновой кислоты (АПК), расположенной на периферии тетрапиррола
(Рис. b), металлокомплексы которой имеют высокие константы устойчивости.

Рисунок. Лантанид-порфирины двух типов: координированные непосредственно с
макрокольцом (a) и по периферии порфирина (b), Х – экстралиганд, растворитель.
В предлагаемой работе был проведен синтез 5,10,15,20-тетрафенилпорфирина
(ТФП). Для его модификации АПК был выбран способ ковалентного связывания
остатка АПК с порфирином через амидную связь. Для получения конъюгата ТФП с
АПК
вначале
был
получен
5-(4-нитрофенил)-10,15,20-трифенилпорфирин
(нитропорфирин). Далее нитропорфирин восстанавливали до соответствующего
5-(4-аминофенил)-10,15,20-трифенилпорфирина (аминопорфирин). Последняя стадия
модификации заключалась в реакции ацилирования аминопорфирина с помощью
диангидрида гексаметилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты (ГМДТА).
Полученные органические соединения были идентифицированы методами ТСХ,
масс-спектрометрии FAB, H1 ЯМР и электронной спектроскопии. В полученных
комплексах с лантанидами наблюдается 4f-люминесценция в ближней ИК-области.
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СИНТЕЗ В РЯДУ ПРОИЗВОДНЫХ
4-(3-МЕТИЛ-2,6-ДИОКСО-2,3,6,7-ТЕТРАГИДРО-1H-ПУРИН-8-ИЛ)БУТАНОВОЙ КИСЛОТЫ
Казунин М.С., Васильєв Д.А., Прийменко А.О.
Запорожский государственный медицинский университет
aethoxy@mail.ru
Синтез новых аналогов природных производных пуриндиона-2,6 является одним
из перспективных направлений поиска новых лекарственных препаратов. В
современной литературе описано много способов модификации молекулы пуриндиона2,6, что обусловлено наличием в его структуре реакционно способных центров.
Введение карбоксильной группы в молекулу и дальнейшая ее модификация дает
возможность получить большое количество разнообразных производных с широким
спектром биологической активности.
В качестве исходного синтона была выбрана 4-(3-метил-2,6-диоксо-2,3,6,7тетрагидро-1H-пурин-8-ил)бутановая кислота (I). Нагреванием суспензии исходной
кислоты (I) в среде уксусного ангидрида и уксусной кислоты был получен циклический
амид 1-метил-8,9-дигидропиридо[1,2-f]пурин-2,4,6(1H,3H,7H)-трион (II). При действии
на циклический амид (II) нуклеофильных реагентов происходит раскрытие цикла и
образование амидов. В случае использования алифатических вторичных аминов
образуются амиды (IV). При нагревании же соединения (II) с замещенными
1,2-диамино-бензолами образуются замещённые производные бензимидазола 8-(3-(1H-бензо[d]-имидазол-2-ил)пропил)-3-метил-1H-пурин-2,6(3H,7H)-дионы (III).
Полученные соединения представляют собой белые кристаллические вещества,
малорастворимые в воде и органических растворителях. Благодаря наличию основных
центров соединения формулы (III) образуют водорастворимые соли с кислотами.

Синтезированные соединения проходят первичный биологический скрининг на
различные виды биологической активности и представляют определённый интерес в
плане поиска новых веществ, обладающих фармакологическим действием.
Строение полученных веществ установлено с помощью ИК-, ПМРспектроскопии, масс- и хроматомасс-спектрометрии.
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РЕЦИКЛІЗАЦІЯ ПОХІДНИХ 2,7-НАФТИРИДИНУ
Калінський О.М., Ломов Д.О.*
Донецький національний університет
*Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАНУ
lomov_dmitrii@ua.fm
Реакції рециклізації надають можливість синтезувати багаточисельні
важкодоступні сполуки альтернативними шляхами, або здійснити переходи від одного
циклу до іншого в складних молекулах, та є тонким синтетичним методом.
При спробі відновлення 4-нітроімідазо[4,5-c]піридин-4-ону гідразингідратом
спостерігається його циклоперетворення на 7-метилімідазо[4,5-c]піридазин-4-он. Ця
рециклізація має загальний характер і виявлена для конденсованих систем
різноманітної будови.
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Експериментально доведено, що під час даного процесу метиновий фрагмент
сполуки 1 відновлюється до метильної групи, утворюючи конденсований 7-метилпіридазинон-4 (2).
З метою подальшого вивчення рециклізацій даного типу та синтезу нових
важкодоступних конденсованих похідних піридазину нами здійснено синтез і
рециклізацію 3,7-диметил-4-нітро-5,6,7,8-тетрагідро-2,7-нафтиридин-1(2Н)-ону (5).
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При взаємодії сполуки 5 з гідразингідратом спостерігається рециклізація
нітропіридинового фрагменту молекули. В результаті цього процесу етинільний
фрагмент виштовхується в боковий ланцюг та відновлюється до етильного. Продуктом
наведеного
циклоперетворення
є
важкодоступний
1-етил-6-метил-5,6,7,8тетрагідро[3,4-d]піридазин-4(3Н)-он (6).
Будову синтезованих сполук підтверджено даними ІЧ та ЯМР 1Н спектроскопії.
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ОКИСНЕННЯ ЕТИЛБЕНЗЕНУ ОЗОНОМ У РІДКІЙ ФАЗІ
Бушуєв А.С., Лагутенко М.О., Колбасюк О.О.
ІХТ СНУ ім. В. Даля, м. Рубіжне
kol-o@yandex.ua
Оксигеновмісні похідні широко використовуються в органічному синтезі. Це
спонукає дослідників до знаходження технологічних методів їх отримання, зокрема з
використанням озону як перспективного окисника.
Нами проведено окиснення етилбензену (ЕБ) та його похідних озоноповітряною
сумішшю в оцтовій кислоті при 15 оС. Показано, що в цих умовах ЕБ окиснюється за
2,5 години, в продуктах реакції знайдено продукти деструкції ароматичного кільця –
озоніди (22%), ацетофенон (АФ) (30%), метилфенілкарбінол (МФК), сліди
бензальдегіду (БА) та карбонові кислоти (45%). МФК є проміжним продуктом
окиснення ЕБ до АФ. АФ окислюється до бензойної кислоти через утворення
проміжного продукту – БА. Передбачається, що серед карбонових кислот, крім
бензойної кислоти, знаходяться кислоти, утворені при подальшому окисненні озонідів.

Рис. 1 Кінетика окиснення ЕБ озоновмісними газами в оцтовій кислоті при 15 ᵒС
([ЕБ]0=0,4 моль/л; [O3]0=5,1·10-4 моль/л;
Vp.=0,01л. )
1 - ЕБ, 2 - озоніди, 3 - АФ, 4 - МФК,
5 - суміш кислот.

Рис. 2 Залежність ефективної
константи швидкості від початкової
концентрації озону і ЕБ при температурах 283 (1), 288 (2), 293 (3), 303 (4),
313 (5) К.

Продукти окиснення за α-вуглецевим атомом, зокрема АФ, МФК, БА були
ідентифіковані за допомогою ГРХ. Концентраційний вміст озонідів визначали
йодометрично, карбонових кислот – потенціометричним титруванням.
Визначені в умовах неланцюгового окиснення ефективні константи швидкості для
ЕБ, МФК та АФ при 10 оС відповідно становлять 0,37; 0,75 та 0,065 л·моль-1·с-1.
Як видно з рисунку 2 ефективна константа швидкості (kеф) має залежність:
(1)
звідки

(2)

Рівняння 2 свідчить про наявність двох напрямів витрати озону: ланцюгового і
неланцюгового.
Неланцюгове окиснення перебігає за схемою:

а ланцюгове – в реакціях з продуктами окиснення озонідів, наприклад з аліфатичними
альдегідами та бензальдегідом з утворенням карбонових кислот.
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АЦИЛИРОВАНИЕ ХИНАЗОЛИН-2,4-ДИОНА ХЛОРАНГИДРИДАМИ
АЛИФАТИЧЕСКИХ КИСЛОТ В ПРИСУТСТВИИ МАЛЫХ КОЛИЧЕСТВ
ШЕСТИВОДНОГО ХЛОРНОГО ЖЕЛЕЗА
Курязов Р.Ш., Каримова Г., Мухамедов Н.С.
Ургенчский Государственный университет имени Аль-Хaрезми, Узбекистан
k.rustam80@rambler.ru
Производные хиназолина обладают широким спектром биологического действия.
Среди них найдены фунгициды, инсектициды, бактерициды, регуляторы роста
растений [1].
Ранее нами была показана возможность ацилирования бензоксазолин-2-онов,
бензотиазолин-2-онов и бензимидазолин-2-онов хлорангидридами алифатических
кислот с использованием малых количеств катализаторов. Продолжая исследования по
электрофильному замещению в ряду производных хиназолина и с целью
распространения полученных закономерностей на шестичленные гетероциклические
соединения, в настоящей работе изучено ацилирование хиназолин-2,4-диона 1
хлорангидридами алифатических (хлоруксусной, н-масляной, изомасляной, нвалериановой, изовалериановой) кислот (2-6) с использованием малых количеств
шестиводного хлорного железа.
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2,7 R=CH2Cl; 3,8 R=CH2CH2CH3; 4,9 R=CH(CH3)2;
5,10 R=CH2CH2CH2CH3; 6,11 R=CH2CH(CH3)2

Выявлены оптимальные условия реакции ацилирования и определена граница
применения малого количества катализатора. Наилучшие выходы соединений 7-11
получены в реакциях проведенных при мольном соотношении реагентов 1 : 2-6 :
FeCl3·6H2O = 1 : 1,5 : 1·10-2.
В результате реакции получены соответствующие 6-ацилхиназолин-2,4-дионы 711 с хорошими выходами.
Строение синтезированных соединений доказано с помощью ИК, ЯМР 1H
спектроскопии и масс-спектрометрии.
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ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ И БАРЬЕРЫ ИНВЕРСИИ ИМИНОВ
ФОРМАЛЬДЕГИДА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА И АЦЕТОНА
Просяник А.В., Лебедь О.С., Куцик-Савченко Н.В.

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет»
Organik_NV@mail.ru
Анализ рассчитанных методом DFT в рамках NBO электронных параметров
иминов (Ia-c, IIa-c) показал, что при переходе от HN- (Ia-c) к MeN-иминам (IIa-c)
отрицательный заряд на атоме N (qN) и электронная заселенность неподеленной
электронной пары (НЭП) (NLP) уменьшаются. Переход из основного (ОС) в переходное
(ПС) состояние инверсии во всех иминах приводит к возрастанию отрицательных
зарядов qN и уменьшению заселенностей NLP. При последовательном С-метилировании
значения qN незначительно увеличиваются с одновременным резким уменьшением
отрицательных зарядов на иминном атоме С (qC), а величины NLP снижаются в ОС и
повышаются в ПС. Увеличение отрицательных значений qN в ПС обусловлено
повышением электроотрицательности атома N при переходе из тригонального в
линейное состояние. Остальные же изменения в величинах qN и NLP, по-видимому,
связаны с переносом электронной плотности за счет внутримолекулярных
взаимодействий. На это указывают разные значения NLP и qN для Z- и Е-изомеров.
R1R2C=NR3 H2C=NH(Ia) МеНC=NН(Ib) Ме2C=NН(Ic) H2C=NМе(IIa) МеНC=NМе(IIb) Ме2C=NМе(IIc)
Состояние
ОС ПС E-ОС Z-ОС ПС
ОС
ПС
ОС
ПС E-ОС Z-ОС ПС
ОС
ПС
NLP,e
1,941 1,847 1,940 1,935 1,847 1,936 1,858 1,893 1,773 1,891 1,887 1,773 1,886 1,783
qN,е
-0,562 -0,677 -0,591 -0,575 -0,702 -0,594 -0,722 -0,352 -0,398 -0,374 -0,372 -0,417 -0,390 -0,432
qC,е
-0,073 0,011 0,111 0,112 0,188 0,282 0,350 -0,092 -0,010 0,098 0,099 0,173 0,273 0,336
Е1,кДж/моль 142,1 228,3 170,4 175,4 255,3 209,4 287,3 194,3 352,4 226,0 238,4 381,1 273,9 407,0
Е2,кДж/моль 39,1 63,3 75,8 84,9 107,1 130,3 155,4 104,6 190,6 143,0 168,1 236,4 207,3 278,2
E,кДж/моль 103,0 165,0 94,6 90,5 148,2 79,1 131,9 89,7 161,8 83,0 70,3 144,7 66,6 128,8
Gi≠,кДж/моль
114,6
115,0
112,1
116,8
116,0
117,1
101,6
106,6

Изменение электронной плотности на атоме N определяется энергиями
двухэлектронных взаимодействий, в которых принимают участие его молекулярные
орбитали. Сумма энергий взаимодействий, отвечающих за перенос электронной
плотности от атома N (Е1) значительно больше суммы энергий взаимодействий,
компенсирующих ее отток (Е2), т.е. их суммарное влияние (E) должно приводить к
соответствующему уменьшению значений qN. Снижение отрицательного заряда на
атоме N при введении N-метильных групп вызвано доминирующим влиянием большей
электроотрицательности атома С по сравнению с атомом Н и подчиненным –
взаимодействий НЭП атома N c разрыхляющими орбиталями связей С–Н Ме-групп.
Увеличение отрицательного заряда qN при последовательном введении С-метильных
групп обусловлено снижением величин E, в основном вследствие отрицательного
сверхсопряжения С–Н связей Ме-групп с разрыхляющими орбиталями связи C=N, а не
смещением электронов по -связи С–N (+I-эффектов метильных групп).
Наблюдающееся при C-метилировании во всех парах иминов с одинаковыми цисзаместителями (Iа и Е-Ib, Z-Ib и Ic, IIа и Е-IIb, Z-IIb и IIc) повышение барьеров
инверсии (Gi≠, разность энергий ПС и ОС), даже при возрастании стерического
отталкивания и угла С=N–R3, связано с увеличением эффективной электроотрицательности иминного атома С. В целом, для иминов не прослеживаются
предложенные ранее зависимости – снижение барьеров инверсии с уменьшением
разницы энергий НЭП в ПС и ОС, увеличением р-характера НЭП и валентного угла
C=N–R3. Доминирующее влияние на величину Gi≠ оказывают электроотрицательность
N-заместителей и стерическое напряжение, а не внутримолекулярные взаимодействия.
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5-НІТРО-4-ДИМЕТИЛАМІНО-2-ХЛОРПІРІМІДИН ТА ЙОГО ПОХІДНІ
Махов С. С., Серебряков І. М.
Донецкий национальный университет
makhov.stanislav@gmail.com
5-Нітро-4-диметиламіно-2-хлорпірімідин (1) є проміжним продуктом в синтезі
сполук з потенційною біологічною активністю. Спочатку планувалося провести його
синтез за наведеною схемою, згідно якої раніше був отриманий ряд аналогів.

Однак в даному випадку нам не вдалося задовільно розділити суміш 2- та
4-диметиламіно ізомерів, яка утворюється в результаті реакції, шляхом
перекристалізації або тонкошарової чи колонкової хроматографії. З урахуванням цього
був зроблений висновок про недоцільність проведення синтезу за наведеною схемою.
Альтернативний синтез був проведений за наступною схемою:

Продукти (2, 3) були отримані згідно з літературними даними, причому методика
останньої стадії була суттєво оптимізована. Розроблена нами процедура є значно менш
трудомісткою, а вихід цільового продукту підвищений з 55% до 94 %. Застосована
схема виходить із доступних сполук і дозволяє отримувати більш чистий продукт з
високим виходом. Недоліком цієї схеми при серійному синтезі аналогів типу 1 є те, що
кожна сполука має бути отримана в індивідуальному ланцюгу перетворень.
В подальшому шляхом заміщення атома хлору в сполуці 1 були отримані
2-диакліламінопохідні 4, які були використані для синтезу відповідних 5-амінопіримідинів 5 як билдинг-блоків для комбінаторної хімії:

Виходи продуктів 4 та 5 складали відповідно близько 90% та 100%, їх структури
були доведені за допомогою спектроскопії ЯМР-1Н. Тонкошарову хроматографію
проводили на пластинках 'Silufol®' і проявляли в УФ-промінях (254 нм).

хімія органічних сполук

- 91 -

ВЗАЄМОДІЯ N-ЗАМІЩЕНИХ АМІДІВ ЦІАНОЦТОВОЇ КИСЛОТИ З ЕТИЛ 3МЕТИЛ-2-ЦІАНОЦИННАМАТОМ.
Муріна М.О., Красніков Д.О., Фєфєлова С.Р.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
sveta.fefelova@gmail.com
Раніше повідомлялось[1], що етил 3-метил-2-ціаноциннамат вступає до реакції з
амідом ціаноцтової кислоти в лужному розчині в присутності етаноляту натрію з
утворенням пірид – 2 - онів.
Нами було встановлено, що у випадку взаємодії N-етилціанацетаміду (1) з
ціннаматом (2) утворюється відповідний адукт Міхаеля (А), який циклізується за
рахунок амідної та естерної групи з утворенням N-етилпіридин-2,6-діону (4). Також
була вивчена взаємодія етил 3-метил-2-ціаноциннамату з анілідами ціаноцтової
кислоти (3 а, в). У цьому випадку утворюються адукти Міхаеля (В), які циклізуються за
участю нітрильної та амідної групи з утворенням 6-амінопіридонів (5 а, в).

Ar – Ph (a), м – CH3C6H4 (в)
Будову синтезованих сполук підтверджено за допомогою ЯМР
спектроскопії та хромато-мас-спектрометрії.
1. S. M. McElvain, D.H. Clemens, J. Am. Chem. Soc., 80, 3915 (1958).

1

Н,

13

С -
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ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАМЕЩЕННЫХ
3-(2,3-ЭПИТИОПРОПИЛ)БЕНЗИМИДАЗОЛ-2-ОНОВ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПО БЕНЗОЛЬНОМУ КОЛЬЦУ
КОНДЕНСИРОВАННЫМ ФРАГМЕНТОМ 1,4-ДИОКСАНА
Орлов М.А.
Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М.Литвиненко НАНУ
Orlovinfou@yandex.ru
С целью поиска новых биологически активных структур, в частности,
противоопухолевых препаратов с тиирановым фрагментом, были синтезированы соли
I, рециклизация которых в эпихлоргидрине позволила получить тиираны II.
R

O

+N

O

N

R
O

N

O

N

O

S

X

-

S

OH

I

II

R = p-Cl-C6H4-COCH2 (a); p-Br-C6H4-COCH2 (b); p-CH3-C6H4-COCH2 (c);
p-CH3O-C6H4-COCH2 (d); p-CH3-C6H4-CH2 (e); p-F-C6H4-CH2 (f); C6H5-CH2 (g)
Ia, X = Cl–; Ib, X = Cl–; Ic, X = Br–; Id, X = Br–; Ie, X = Cl–; If, X = Cl–; Ig, X = Cl–
Метод ЯМР-спектроскопии, использованный для доказательства структуры
полученных веществ, позволил установить ряд особенностей, являющихся
характеристичными для данных соединений: в 1Н ЯМР-спектрах солей I фрагмент
1,4-бензодиоксана (OCH2CH2O) проявляется в виде синглета в области  4.32–4.33 м.д.
Для тииранов II он смещается в сильное поле ( 4.17–4.19 м.д.), что является
закономерным следствием изменения заряда молекулы. Характеристичными для солей
I являются сигналы протонов НО-группы в области  6.05–6.26 м.д., пропиленового
фрагмента ( 3.48–3.66 м.д. для CH2S, 4.25–4.46 м.д. для CH2N и 4.67–4.72 м.д. для
CHO) и метиленовой группы заместителей ( 5.50–5.57 м.д. для бензильных и
6.10–6.19 м.д. для фенацильных производных). Для 2,3-эпитиопропильного фрагмента
соединений II характерными являются два мультиплета тииранового цикла
( 2.49–2.59 м.д.), обусловленные геминальным и вицинальным расщеплениями
протонов, а также сложные мультиплеты протонов фрагмента CH2N (в разрешенном
виде два д. д. в области  3.93–4.11 м.д.) и CHS ( 3.24–3.25 м.д.).
Спектры ЯМР 1Н записывали в ДМСО-d6 на спектрометре BRUKER Avance II 400
(400 МГц), в качестве внутреннего стандарта использован ТМС.
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ДЕГІДРУВАННЯ 1-ЗАМІЩЕНИХ ТЕТРАГІДРО-β-КАРБОЛІН-3КАРБОНОВИХ КИСЛОТ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДОМ
Пашкевич В.П., Абрамянц М.Г.*, Ломов Д.О.*, Асташкіна Н.В.*
Донецький національний університет
*Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України,
abramyancz@ua.fm
Раніше було вивчено окислювальну ароматизацію і декарбоксилювання 4-арил(гетарил)спінацинів шляхом нагрівання їх з елементною сіркою в розчині
диметилформаміду, та було показано, що при дегідруванні цих сполук персульфатом
амонію в кислому середовищі в присутності каталітичної кількості іонів срібла
відбувається не лише їх ароматизація, але й декарбоксилювання, що веде до утворення
4-арил(гетарил)заміщених імідазо[4,5-c]піридину. При подальшому вивченні перебігу
процесу окислювального декарбоксилювання 4-заміщених спінацинів встановлено, що
їх нагрівання в розчині ДМСО при 90 – 95 оС протягом декількох годин також
приводить до 4-заміщених імідазо[4,5-c]піридину.
Нами було досліджено реакцію окислювального декарбоксилювання 1-арил(гетарил)-1,2,3,4-тетрагідро-1Н-β-карболін-3-карбонових
кислот.
Вперше
було
показано, що при нагріванні сполук ІІ в ДМСО при 90 – 95 ºС протягом 5 – 7 год,
утворюються 1-арил(гетарил)-β-карболіни (ІІІ).
Вихідні сполуки ІІ отримано за кислотно-каталізуємою реакцією ПіктеШпенглера шляхом циклізації триптофану (І) з арил(гетарил)альдегідами.
COOH
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N
H

NH2

COOH

RCHO
N
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ДМСО
N
H
III

R= Ar, Ht

Склад і будову отриманих сполук підтверджено даними елементного аналізу та
ЯМР 1Н спектрів.

N
R
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СИНТЕЗ 4-АРИЛ-5-АМІНОПІРАЗОЛІВ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ ЗА
ПОЛОЖЕННЯМ 3 ТА ЇХ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ПОХІДНІ
ПІРАЗОЛО[3,4-с]ІЗОХІНОЛІНУ
Пендюх В.В., Яковлева А.В., Богза С.Л.
Донецький національний університет
p2v.chem@gmail.com

Похідні піразоло[3,4-c]ізохіноліну, метод отримання яких розроблено на основі
модифікованої реакції Пікте-Шпенгера в останні роки викликають великий інтерес
серед фармакологів та виробників лікарських речовин. Деякі з них запатентовані як
сполуки, що здатні підвищувати ефективність хіміотерапевтичних препаратів та
антибіотиків, сприяти детоксикації клітин і тканин, а також регулювати проникнення
мультилікарських комплексів крізь гематоенцефалічний і плацентарний бар’єр.
Як вихідні речовини для синтезу піразоло[3,4-c]-ізохінолінів використовуються
4-арил-5-амінопіразоли у кислотно каталізуемої реакції з заміщеними бензальдегідами.
Цей шлях дозволяє варіювати замісники майже у всіх положеннях фінальної структури,
окрім положення 3 піразоло[3,4-c]ізохіноліну. Це положення відповідає положенню 3
піразолоізохіноліну та завдяки особливостям іх синтезу лімітовано простими не
функціональними замісниками.

Для розширення спектру синтезованих піразоло[3,4-c]ізохінолінів було
синтезовано ряд фунціоналізованих за положенням 3 піразолоізохінолінів та проведено
їх циклізацію в умовах модифікованої реакції Пікте-Шпенгера.

Кінцеві сполуки утворено з виходами 45 – 68 %, структуру встановлено із
застосуванням 1Н, 13С ЯМР, ІК спектроскопії та підтверджено за допомогою COSY,
HNBC та HSQC методик ЯМР.
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ВЗАЄМОДІЯ 2-АМІНО-3-АРОЇЛ-1-(2-БЕНЗІМІДАЗОЛІЛ)ІНДОЛІЗИНІВ
З ФОРМАЛЬДЕГІДОМ
Піпа О.Г.,Сараєва Т.О.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
pkg32@ukr.net
Продовжуючи дослідження в області потенційно біологічно активних похідних
піримідину нами було отримано нові поліконденсовані гідровані піримідинові системи
(3) взаємодією 2-аміно-3-ароїл-1-(2-бензімідазоліл)індолізинів (1) з формальдегідом.
Реакція конденсації протікає за атомом Нітрогену іміногрупи бензімідазолу та
атомом Нітрогену аміногрупи індолізину через утворення інтермедіату (2). При
подальшій дії формальдегіду відбувається утворення сполук (3).
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R= H, CH3, C2H5, OCH3, Cl
Будову сполук (3) було підтверджено даними ІЧ-, ЯМР 1Н-спектроскопії та масспектрометрії.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ N-КАРБАМОИЛ-1,4-БЕНЗОХИНОНМОНОИМИНОВ
С 4-ТОЛИЛСУЛЬФИНАТОМ НАТРИЯ
Коновалова С.А., Авдеенко А.П., Полищук М.В.
Донбасская государственная машиностроительная академия
chimist@dgma.donetsk.ua
В результате взаимодействия алкилзамещенных в хиноидном ядре N-карбамоил1,4-бензохинонмоноиминов с 4-толилсульфинатом натрия в зависимости от
заместителей в хиноидном ядре получены продукты 1,4-, 1,6-, 6,1- и 6,3-присоединения
4-толилсульфината.
В результате реакции N-карбамоил-1,4-бензохинонмоноиминов (I-II) с 4толилсульфинатом натрия (III) образуются только продукты 1,4-присоединения (IV-V).
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І, IV, R1=Me, R2=H; ІІ, V, R1=R2=Me.
N-Карбамоил-3,5-диметил-1,4-бензохинонмоноимин (VI) с 4-толилсульфинатом
натрия (III) реагирует с образованием смеси продуктов 1,4- (VII) и 6,1- (VIII)
присоединения, процентное содержание которых составляет 86% и 14%,
соответственно.
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Взаимодействие N-карбамоил-2,6-диметил-1,4-бензохинонмоноимина (IX) с
сульфинатом (III) приводит к образованию смеси продуктов 1,6- (X) и 6,3- (XI)
присоединения с процентным содержанием 39% и 61%, соответственно.
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Анализ полученных результатов показывает, что реакционная способность Nкарбамоил-1,4-бензохинонмоноиминов по отношению к арилсульфинатам натрия
наиболее близка к реакционной способности N-ароил- и N-ариламинокарбонил-1,4бензохинониминов, для которых ранее выявлено наибольшее содержание продуктов
1,6- и 6,1-присоединения.
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СИНТЕЗ 8-ГЕТЕРИЛ-S-МЕТИЛ-3-МЕТИЛ-1Н-ПУРИН-2,6(3Н,7Н)-ДИОНОВ
Прийменко А.О., Васильев Д.А., Казунин М.С.
Запорожский государственный медицинский университет
quasilife@gmail.com
Современный этап научно-технического прогресса фармацевтической науки
связан с развитием целенаправленного синтеза биологически активных веществ и
созданием на их основе новых высокоэффективных лекарственных средств, которые
могли бы конкурировать с дорогостоящими импортными препаратами.
Интерес к химии пуриндиона-2,6 обусловлен тем, что он выступает структурным
фрагментом ряда природных биорегуляторов и синтетических лекарственных
препаратов (пентоксифиллин, этофиллин, сплантин, теокор, теофибрат и др.), которые
обладают широким спектром фармакологического действия.
С целью поиска биологически активных соединений нами изучена реакция 8(хлорометил)-3-метил-1Н-пурин-2,6(3Н,7Н)-диона
с
S-нуклеофилами,
которая
протекает в диоксане в присутствии гидрокарбоната натрия и приводит к получению
соответствующих 8-замещенных 3-метил-1Н-пурин-2,6(3Н,7Н)-диона.

Синтезированные соединения представляют собой кристаллические вещества,
нерастворимые в воде и хорошо растворимые в органических растворителях.
Строение полученных веществ установлено с помощью ИК-, ПМР-спектроскопии
и масс-спектрометрии.
Полученные 8-гетерил-S-метил-3-метил-1Н-пурин-2,6(3Н,7Н)-дионы проходят
биологические исследования на противомикробную и противогрибковую активности.
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КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСІВ СТАБІЛЬНИХ БІСКАРБЕНІВ
Сидякін Д.В., Кисельов А.В, Короткіх М.І
Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України
sdanilv@mail.ru
Раніше авторами [Доп. НАН України.– 2003.– № 6.– С. 142-146] було одержано
перші представники кон’югованих біскарбенів ряду 1,2,4-триазолу. Згідно з даними
РСА сполуки мають транс-конфігурацію.
В даній роботі шляхом синтезу стерично утруднених структур відповідних
карбеноїдних солей, їх розділення на ізомери та депротонування гідридом натрію в
ацетонітрилі вперше отримано геометричні ізомери стабільних карбенів – біскарбенові
ліганди цис- і транс-1,1’-ді(1-адамантил)-4,4’-діарил-3,3’-біс-1,2,4-триазол-5-ілідени 1,
2.
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Cинтезовано ряд хелатів перехідних металів (міді, паладію) з гліоксаль-біс-арилімінами. Відомий спосіб синтезу [Chem. Ber.– 1971.– Vol.104.– P. 92-109] аналогів
таких сполук дає невеликі виходи 25–60 % та отримані таким чином хелати потребують
додаткової очистки. Тому був розроблений спосіб синтезу хелатних гліоксаль-бісарилімінметал галогенідів взаємодію попередньо отриманих гліоксаль-біс-арилімінів з
галогенідами металів в ацетонітрилі (виходи 79–90 %). За такою методикою
досягаються та сполуки не потребують додаткової очистки.
Дією на біскарбен 1 та отриманий нами раніше 1,4-біс(1-адамантил-4-феніл-1,2,4триазол-5-іліден-3-іл)бензол хелатних N,N-діарилгліоксальдіімінів солей паладію і
міді(І) одержано біскарбенові комплекси 3 a-д.
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а: R = t-Bu, R1 = H, R2 = R3 = H, M = Cu, Hal = Cl, n = 1; б: R = t-Bu, R1 = H, R2 = R3 = CH3, M =
Cu, Hal = I, n = 1; в: R = t-Bu, R1 = H, R2 = R3 = CH3, M = Pd, Hal = I, n = 2; г: R = Ad, R1 = i-Pr, R2
= i-Pr, R3 = H, M = Pd, Hal = I, n = 2; д: R = Ad, R1 = i-Pr, R2 = R3 = CH3, M = Pd, Hal = Cl, n = 2.

Здійснено оцінку каталітичної ефективності отриманих комплексів 3а-д у реакції
відновного дегалогенування п-дихлорбензену в середовищі киплячого ізопропанолу під
дією трет-бутоксиду калію. Реакція має значення для знешкодження екотоксикантів.
Комплекси міді 3а,б виявилися неактивними у цьому процесі. Комплекси паладію 3в,д
мають ефективність каталізу TON 170 та 360 відповідно, та показник продуктивності
TOF 7 та 15 год-1.
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СИНТЕЗ ЭФИРОВ 2-R-2-(1-АРИЛ-7,8-ДИМЕТОКСИ-5H-2,3-БЕНЗОДИАЗЕПИН-4-ИЛ)УКСУСНЫХ КИСЛОТ В РЕАКЦИИ ЭШЕНМОЗЕРА

Сизоненко Е.С.1, Попов В.Ю.1, Суйков С.Ю.1, Богза С.Л.2
1
Институт физико-органической химиии углехимии им. Л. М. Литвиненко НАНУ
2
Донецкий национальный университет
e_sizonenko@i.ua

5Н-2,3-Бензодиазепины, впервые полученные 50 лет назад и практически не
встречающиеся в природе, к настоящему времени заняли место перспективных
объектов медицинской химии в конструировании анксиолитиков и ноотропов нового
поколения. Однако способность этих соединений к сужению семичленного цикла в
присутствии кислот существенно ограничивает круг синтетических методов,
пригодных для их получения и модификации.
Один из интереснейших, на наш взгляд, современных методов образования связи
углерод–углерод – реакция Эшенмозера. Реакция Эшенмозера заключается в
образовании β-енаминокарбонильных производных 3 из С-(2-оксоалкил)замещённых
тиоамидов и тиолактамов 1 элиминированием атома серы в эписульфидном
интермедиате 2 тиафильными реагентами – сильными основаниями и/или
производными трёхвалентного фосфора.

Целью настоящей работы стала разработка метода синтеза карбоновых кислот с
фрагментом 2,3-бензодиазепина.
Сульфиды при нагревании в триэтилфосфите в течение 6 ч превращаются в
продукты, которые, по данным элементного анализа, не содержат серы. Спектральные
характеристики конечных соединений подтверждают их структуру как метиловых
эфиров 2-R-2-(1-арил-7,8-диметокси-5H-2,3-бензодиазепин-4-ил)уксусных кислот.
Таким образом, успешная реализация реакции Эшенмозера в ряду 1-арил-2,3бензодиазепинов позволяет существенно расширить синтетический потенциал этого
класса гетероциклических соединений.
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ВІДНЕСЕННЯ СИГНАЛІВ У СПЕКТРАХ ЯМР
І ВСТАНОВЛЕННЯ СТРУКТУРИ
4,7-ДИГІДРО-3,5-ДИФЕНІЛПІРАЗОЛО[3,4-с][1,2]ДІАЗЕПІН-8-(1Н)-ТІОНУ
Степанова Д.С.1, Ніколаєв О.С.2, Суйков С.Ю.1, Абакумов О.О.1,
Богза С.Л.2, Савоськін М.В.1
1
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України
2
Донецький національний університет
dis.stepanova@gmail.com
За допомогою одно- (1H та 13C) та двовимірної спектроскопії ЯМР (СOSY, HSQC,
HMBC) було проведено віднесення сигналів у спектрі 4,7-дигідро-3,5дифенілпіразоло[3,4-с][1,2]діазепін-8-(1Н)-тіону (І). Сполука демонструє значну
варіативність спектральних характеристик, зокрема сигналів N-H протонів у часі.
Рис. 1. 1Н спектри сполуки І в ДМСО.
а) – одразу після приготування розчину; b) – через 19 діб.
Так, спектр свіжоприготованого
розчину має широкі сигнали рухливих
протонів при 11,3 і 14,5 м.д. (Рис. 1, а).
З часом сигнал при 11,3 м.д. значно
звужується, а при 14,5 м.д. практично
зникає (Рис. 1, b). Оскільки у спектрі
HSQC крос-піки при 10-15 м.д.
відсутні, було зроблено висновок, що
слабопільні сигнали (Рис. 1, а) можна віднести до N-H протонів. Спектр HMBC
свіжоприготованого розчину також не демонструє крос-піків при 10-15 м.д., але через
19 днів, коли одновимірний спектр набуває сталого вигляду (Рис. 1, b), за крос-піками у
HMBC спектрі вдалося визначити атом вуглецю >С=S фрагменту.
Така картина відповідає тому, що кристалізований з етанолу продукт спочатку
знаходиться в формі тіолу, в якому є водневий зв’язок між тіольним воднем і атомом
азоту піразольного циклу (Рис. 2, а, b).
Вочевидь, водневий зв'язок стабілізує одну з
форм піразолу, що сповільнює прототропну
ізомеризацію піразольного циклу. Після
витримки зразку за рахунок прототропної
ізомеризації
у
діазепіновому
циклі
утворюється ізомер (Рис. 2, c) з тіоамідною
групою, атом водню якої дає вузький сигнал
при 11,3 м.д.
Таким чином, опісля кристалізації з
етанолу структура сполуки І існує переважно
у вигляді імінотіолу (Рис. 2, а, b), а в
середовищі ДМСО − у вигляді тіоаміду
(Рис. 2, c). При цьому перехід є достатньо
повільним і відбувається протягом декількох
тижнів.
Рис. 2. Ізомірні перетворення сполуки І
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СИНТЕЗ НОВЫХ БИС-ПРОИЗВОДНЫХ
3а',6а'-ДИГИДРО-2'H-СПИРО[ИНДОЛ-3,1'-ПИРРОЛО[3,4-с]ПИРРОЛ]2,4',6'(1H,3'H,5'H)-ТРИОНА
Сюмка Е.И., Редькин Р.Г., Григорив Г.В., Шемчук Л.А., Черных В.П.
Национальный фармацевтический университет
ruslan.red.chem@gmail.com
Соединения, содержащие спиро[индол-3,3'-пирролидин]-2-оновые фрагменты,
являются важной группой природных алкалоидов и биологически активных
соединений. Многие из них обладают ценными фармакологическими свойствами
(противовоспалительными, местноанестезирующими, противоопухолевыми и д.р.). В
тоже время производные спиро[индол-3,2'-пирролидин]-2-она изостерны алкалоидам со
спиро[индол-3,3'-пирролидин]-2-оновым остовом, а поэтому являются интересными
объектами для поиска новых биологически активных соединений.
Наиболее привлекательный способ формирования спироиндол-3,2'-пирролидиновой
системы – это трехкомпонентные домино-циклоконденсации изатинов с производными
α-аминокислот и соединениями, имеющими в своем составе кратную связь, которая
активирована наличием сопряженных с ней электроноакцепторных заместителей.
Механизм взаимодействия заключается в 1,3-диполярном циклоприсоединении
нестабильного азометин-илида, образующегося in situ в результате декарбоксилирования продукта конденсации изатина с аминокислотой, к олефиновым или
ацетиленовым диполярофилам.
Мультикомпонентной one-pot конденсацией изатинов II, α-аминокислот III и
метилен-бис-малеимидов I, в среде полярных растворителей, получены
спиропирролидиноксиндолы IV и V с выходами 35-95 %. Установлено, что
региоселективность данной реакции зависит от мольного соотношения реагентов. Так,
симметричные бис-производные V удается получить только при двухкратном избытке
II и III. Аддукты IV были выделены в случае эквимолярного соотношения исходных
реагентов. Соединения IV могут быть легко модифицированы в несимметричные биспроизводные V, а также подвергнуты превращениям по олефиновой связи свободного
малеимидного остатка.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ РАСЩЕПЛЕНИЯ
4-НИТРОФЕНИЛОВОГО ЭФИРА ДИЭТИЛФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ
ГИДРОКСИД-ИОНОМ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 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

1

0,8

НФДЭФ
(рН 4.0 и 11.5)

Реакция расщепления 4-нитрофенилового эфира диэтилфосфорной кислоты
(НФДЭФ) гидроксид-ионом является крайне удобной модельной системой при
проведении оценки влияния различных факторов (свойств среды, температуры и др.) на
процессы нуклеофильного замещения у тетракоординационного атома фосфора.
Изучение UV-Vis-спектров реакционной смеси в различные периоды времени (в
начале, во время и по окончании реакции), а также сравнение их со спектрами
поглощения модельных смесей, содержащих предполагаемые продукты реакции
(см. рис.), позволило установить спектральные характеристики как исходного НФДЭФ,
так отдельных компонентов реакционной смеси.
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Рис. Спектры поглощения раствора НФДЭФ и продуктов его щелочного гидролиза
(сплошная линия), а также спектры поглощения 4-нитрофенола (пунктирная линия) при рН 4.0
и 11.5; 1М KCl в смеси H2O:CH3CN = 10:1; 25 оС.

В спектрах поглощения НФДЭФ соответствует пик с максимумом на длине волны
276 нм, положение и интенсивность которого не зависит от рН среды; 4-нитрофенолятиону – полоса поглощения с максимумом на 402 нм (щелочная среда), а 4-нитрофенолу
– полоса с максимумом на 316 нм (кислая среда).
Таким образом, процесс расщепления НФДЭФ гидроксид-ионом может быть
описан следующей общей схемой:
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ ГОМОФТАЛЕВОЙ
КИСЛОТЫ В НОВЫЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Харанеко А.О., Богза С.Л.
Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М.Литвиненко НАНУ
antonhar08@rambler.ru
Ядра пиррола и пиридина являются структурными единицами многих
алкалоидов, биологически активных соединений и фармацевтических препаратов.
Также известен целый спектр лекарственных средств, имеющих фрагмент диазепина.
Можно ожидать, что объединение в одной молекуле таких биологически активных
циклов придаст интересный спектр свойств новой структуре. Поэтому развитие
препаративных методов синтеза пирролопиридинов, пироллодиазепинов является
актуальной задачей.
Известны
немногочисленные
примеры
конструирования
новых
гетероциклических систем на основе гетероциклических аналогов гомофталевой
кислоты. Развитие этой методологии пока сдерживается, главным образом,
труднодоступностью исходных реагентов, а в ряде случаев – их нестабильностью в
условиях синтеза. Например, при гидролизе диметилового эфира 2,6-бис(2-метокси-2оксоэтил)пиридин-3,5-дикарбоновой кислоты наблюдается его декарбоксилирование
до 2,6-диметилпиридин-3,5-дикарбоновой кислоты.
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В этой работе предложены методы синтеза гетероаннелированных по грани “b”
пирролов на основе производных 2-(карбоксиметил)-1Н-пиррол-3-карбоновой кислоты
и ее метиловых эфиров.
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СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ
2,3-ДИГІДРО-5,6-ДИМЕТИЛ-3-ОКСО-4-ПІРИДАЗИНКАРБОНІТРИЛУ
Ходаченко О.М., Савченко В.В.
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Khodachenko_A_N@mail.ru
Синтез 2,3-дигідро-5,6-диметил-3-оксо-4-піридазинкарбонітрилу проводили на
основі гідразиду цианоцтової кислоти 1 та диацетилу 2. Для підвищення виходу
продукту синтез проводили в дві стадії. На першій одержували гідразон 3, який потім
циклізували в метанольному розчині метилату натрію, з подальшою нейтралізацією
метилату хлорводневою кислотою.
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Одержана сполука 4 може існувати у двох таутомерних формах: лактамній - А та
лактимній -В.
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Синтезований піридазинкарбонітрил 4 може вступати в реакції приєднання та
заміщення 8-12.
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Структура всіх синтезованих сполук була доведена даними ПМР-спектроскопії та
мас-спектрометрії.
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НОВЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ ПРОИЗВОДНЫХ
ДИАЗАБИЦИКЛОНОНАНА
Хрусталева А.Н., Фролов К.А., Доценко В.В., Кривоколыско С.Г.
Лаборатория «ХимЭкс», ВНУ им. В. Даля, г. Луганск
khrustaleva.anastasia@yandex.ru
Целью данной работы было изучение возможности получения ранее неизвестных
производных
диазабициклононана
аминометилированием
имидов
Гуарески.
Установлено,
что
при
взаимодействии
4-R1-4-R2-2,6-диоксопиперидин-3,5дикарбонитрилов (1) с эквимолярным количеством первичного алифатического амина
и многократным избытком формальдегида образуются 7-R-9-R1-9-R2-2,4-диоксо-3,7диазабицикло[3.3.1]нонан-1,5-дикарбонитрилы (2). Реакцию проводили при кипячении
в этаноле в присутствии каталитических количеств Et3N с последующим подкислением
HCl до pH 4-5. Выход веществ 2a-g составил 15-67%.
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1 a R1 = R2 = Me; b R1 = Me, R2 = Bu;
2 a R1 = R2 = Me, R = Me; b R1 = R2 = Me, R = i-Pr; c R1 = R2 = Me, R = PhCH2; d R1 = Me,
2
R = Bu, R = Me; e R1 = Me, R2 = Bu, R = i-Pr; f R1 = Me, R2 = Bu, R = i-Bu; g R1 = Me, R2 = Bu, R
= sec-Bu.

Подобным образом ведут себя в этой реакции и спироциклические глутаримиды.
Аминометилирование
2,4-диоксо-3-азаспиро[5.5]ундекан-1,5-дикарбонитрила
(3)
приводит
к
образованию
соответствующих
7-R-2,4-диоксо-3,7диазаспиро[бицикло[3.3.1]нонан-9,1'-циклогексан]-1,5-дикарбонитрилов (4). Выход
продуктов реакции составляет 18-71%.
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4 a R = Me; b R = Pr; c R = i-Pr; d R = i-Bu; e R = PhCH2

При обработке первичными аминами и избытком НСНО 9-бензил-2,4-диоксо-3,9диазаспиро[5.5]ундекан-1,5-дикарбонитрил (5) превращается в 7-R-1'-бензил-2,4диоксо-1Н,5Н-спиро[3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9,4'-пиперидин]-1,5-дикарбонитрил
(6). Выход соединений 6 a-g составляет 39-68%.
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6 a R = Me; b R = Pr; c R = i-Pr; d R = i-Bu; e R = sec-Bu; f R = 2-FurCH2; g R = PhCH2.

Строение полученных веществ подтверждено методами ИК, 1Н ЯМР,
хроматомасс-спектрометрии.

13

С ЯМР и
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ПОКРИТТІВ НА СПЛАВАХ АЛЮМІНІЮ В МІКРОДУГОВОМУ РЕЖИМІ
Андрощук Д.С., Майба М.В., Сахненко М.Д.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
li-pol@i.ua
Легування алюмінію різноманітними елементами дозволяє значно покращити
фізико-механічні та хімічні властивості отриманих сплавів та розширити галузі
застосування, зокрема, як конструкційні матеріали та носії активних систем. Однак,
висока гетерогенність поверхні суттєво знижує корозійну стійкість в агресивних
середовищах, а також ускладнює процес отримання покриттів, особливо значної
товщини.
Сплав АЛ25 застосовується для виготовлення елементів поршневої групи
двигунів внутрішнього згоряння, зокрема, самого поршню. На сьогоднішній день
проблема знешкодження токсичних викидів автотранспорту залишається актуальним
питанням. Одним із перспективних шляхів вирішення є нанесення каталітичноактивних покриттів на робочу поверхню камери згоряння. Такі матеріали отримують,
здебільшого, додаванням до паливно-мастильної суміші присадок або за допомогою
термічного розкладу попередньо просякнутої майбутньої робочої поверхні
відповідними речовинами. В першому випадку істотним недоліком є недовговічність
покриття, тобто присадки потрібно додавати з певною регулярністю. В другому
випадку міцність зчеплення створених плівок з робочою поверхнею є не найкращою, а
отримання вимагає значних витрат через багатостадійність процесу.
Перспективним вбачається формування покриттів в режимі мікродугового
оксидування (МДО), до головних переваг якого слід віднести високі адгезійні
характеристики синтезованих матеріалів, одностадійність та порівняну дешевизну
всього процесу.
Метою досліджень було формування каталітично-активного шару змішаними
оксидами AlnOm · MnxOy на сплаві марки АЛ25 з поліфосфатно-перманганатного
електроліту оксидуванням в мікродуговому режимі, задля інтенсифікації та більш
повного згоряння палива в камері згоряння ДВЗ.
Електрохімічну обробку здійснювали в поліфосфатно-перманганатних розчинах
варійованого складу в гальваностатичному режимі густиною струму 10 – 25 А/дм2
впродовж 30 – 90 хв. Напруга формування складала 100 – 130 В. Процес оксидування
проводили при перемішуванні та охолодженні електроліту до 20 – 25 °С.
Хронограми напруги процесу МДО (рис.)
мають
класичний
вигляд
з
трьома
характерними ділянками. З підвищенням
густини
струму
(рис.,
залежність
2)
спостерігається зростання загальної напруги
формування та відсутність значних осциляцій,
що свідчить про стабілізацію процесу.
За результатами аналізу елементного
складу отриманих матеріалів встановлено, що
вміст мангану зростає в 2,5 – 5 разів порівняно
Рис. Хронограми напруги
із початковим складом сплаву, що дає підстави
формування систем AlnOm · MnxOy.
стверджувати про формування поверхневих Густина струму, А/дм2: 1 – 15, 2 – 20.
Mn-вмісних змішаних оксидних шарів.
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СТОЙКОСТЬ РЕГЕНЕРАТСОДЕРЖАЩИХ РЕЗИН НА ОСНОВЕ
ФТОРЭЛАСТОМЕРОВ К ХЛОРОРГАНИЧЕСКИМ ЖИДКОСТЯМ
Батурин В.В., Ващенко Ю.Н., Семенов Г.Д.
Государственное высшее учебное заведение «Украинский государственный химикотехнологический университет», г. Днепропетровск
elastomer2013@rambler.ru
Галоидированные углеводороды широко применяются в качестве теплоносителей,
тепло- и электроизоляционных и разделительных жидкостей. Наиболее стойкими к
хлорорганическим средам являются резины на основе фторкаучуков. Однако в
литературе отсутствуют сведения об изменении свойств регенератсодержащих резин из
фторэластомеров в условиях воздействия хлорированных углеводородов.
Представлял практический интерес изучить поведение регенератсодержащих
резин в этих условиях. Изучены эластомерные композиции на основе каучуков СКФ26, полученные с помощью аминной и бисфенольной вулканизующих систем, и СКФ32, полученные с помощью аминной и непероксидной радикального типа
вулканизующих систем.
Повторное использование отходов производства изделий на основе
дорогостоящих фторкаучуков является актуальной задачей. Одним из путем
эффективного использования отходов производства резин на основе фторэластомеров
является получение модифицированного регенерата. В качестве модификатора
регенератных композиций на основе фторэластомеров изучен полифторакрилатнизковязкий
полимер
–
1,1,7-тригидроперфторгептилакрилат.
Регенератные
композиции получали по разработанной авторами технологии при одновременной
модификации их 5-10 масс.ч. полифторакрилата.
С целью оценки стойкости резин к хлорорганическим жидкостям в качестве
рабочей среды выбрана используемая в промышленности смесь пентахлордифенила
(ПХД) и трихлорбензола (ТХБ) в массовом соотношении 90:10.
Модифицированные регенераты вводили в состав исходных смесей в количествах
от 30 до 50 мас.ч..
Исследовано изменение массы резин при различных температурах (900С и 1300С)
при воздействии рабочей среды в течение 30 суток, а также накопление остаточной
деформации при выдержке образцов при температуре 1500С в течении 3 суток. От
последнего показателя существенно зависит уплотняющая способность резиновых
деталей.
Установлена
зависимость
стойкости
эластомерных
композиций
к
хлорорганическим жидкостям в зависимости от их структуры.
Показано, что при 30 суточной выдержке в смеси ПХД и ТХБ прочностные
свойства исследованных резин изменяются незначительно.
На основании проведенной работы могут быть рекомендованы для изготовления
резинотехнических изделий, эксплуатируемых длительно в условиях воздействия смеси
пентахлордифенила и трихлорбензола, резины на основе фторэластомеров,
вулканизованные бифургином (СКФ-26), салицилальимином меди, (СКФ-32), а также
бисфенольной (СКФ-26) и непероксидной радикального типа (СКФ-32)
вулканизующей системами, а также регенератсодержащие резины из обоих марок
каучуков, в составе которых содержится от 30 до 50 мас.ч. модифицированного
регенерата. Выбор конкретных марок резин зависит от дополнительных конкретных
требований, предъявляемых к резинотехническим изделиям в составе узлов или
агрегатов.
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ОБРАБОТКА В РЕЗИНОСМЕСИТЕЛЕ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО ВУЛКАНИЗАТА
КОМПОЗИЦИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФИРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
Ващенко О.Г*., Захарченко Е.С.**, Ващенко Т.В.*, Бурмистр М.В.*
*Государственное высшее учебное заведение «Украинский государственный химикотехнологический университет», г. Днепропетровск, Украина
** ООО "Эластомир", г. Горловка, Украина
elastomer2013@rambler.ru
Повышение конкурентоспособности продукции при одновременной экономии
дорогостоящего сырья и материалов является важной технико-экономической задачей.
Одним из путей решения этой проблемы является использование отходов различных
производств. Все виды отходов производства и потребления по возможности их
дальнейшего использования можно разделить на вторичные материальные ресурсы
пригодные для переработки и неизбежные безвозвратные потери.Изношенные
автомобильные шины являются ценным вторичным сырьем и могут быть после их
измельчения использования при синтезе новых эластомерных композиционных
материалов. Основной проблемой при этом является недостаточно прочная связь
между вторичным и первичным эластомером. Для улучшения совместимости
измельченного вулканизата (ИВ) с эластомерной матрицей разработаны различные
составы для поверхностной обработки ИВ.
Показана возможность эффективного применения различных эфиров жирных
кислот (ЭЖК), полученных на основе сырья растительного и животного
происхождения, а также их амино- и эпоксипроизводных для поверхностной обработки
измельченного вулканизата с использованием валкового оборудования. Одним из
недостатков данных типов составов для обработки является их жидкая консистенция,
что может приводить к неэффективному их использованию в технологическом
процессе обработки измельченного вулканизата с использованием оборудования
открытого типа – резиноперерабатывающих вальцев. Кроме этого, производительность
вальцев относительно низкая и требует повышенных трудозатрат.
Задачей работы было изучить возможность проведения процесса обработки
поверхности измельченного вулканизата ЭЖК в резиносмесителях закрытого типа.
Проведение технологического процесса в резиносмесителях позволяет заключить
материалы в закрытое пространство, при этом конфигурация рабочих органов
резиносмесителей обеспечивает более высокие напряжения и деформации сдвига, а
также температуры, по сравнению с вальцами, что положительно сказывается на
процессах обработки измельченного вулканизата.
В качестве составов для обработки поверхности ИВ изучены метиловые эфиры
жирных кислот, полученных на основе куриного жира (МЭЖК-К), а также композиции
МЭЖК-К с модифицированными фенолформальдегидными серосодержащими
олигомерами. Обработку измельченного вулканизата проводили в условиях ООО
«Эластомир» по ранее разработанному режиму при обработке ИВ водорастворимыми
азотсодержащими соединениями. Полученный модифицированный ИВ изучен в
составе резиновых смесей, предназначенных для изготовления, как элементов шин, так
и резиновой обуви.
Определены оптимальные температурно-временные параметры процесса, а также
степень заполнения рабочей камеры для получения, так называемого, модификата
(модифицированного регенерата). Показано преимущество обработки ИВ в закрытом
резиносмесителе с точки зрения как повышения качества модификатсодержащих
композиций, так и с точки зрения производительности и энергопотребления процесса
обработки измельченных вулканизатов.
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ОЦІНКА ПИТОМОЇ АКТИВНОСТІ РАДІОНУКЛІДІВ
ФОСФОРИТНОГО ФОСФОГІПСУ
Власян С.В., Філін В.М., Шестозуб А.Б., Волошин М.Д.
Дніпродзержинський державний технічний університет
Svetlana_08.08.87@mail.ru
Дані про питому активність окремих природних радіонуклідів у фосфогіпсі, а
також ступінь переходу ізотопів із фосфориту у фосфогіпс в процесі отримання
екстракційної фосфатної кислоти і фосфорних добрив, досить обмежені, зокрема, при
використанні імпортованих фосфоритів. Тому нами виконані дослідження ступеню
переходу радіонуклідів із фосфориту в фосфогіпс у дигідратному процесі виробництва
екстракційної фосфатної кислоти на Дніпродзержинському ЗАТ «ДЗМД». Визначення
питомої активності дев'яти окремих природних радіонуклідів у вихідному сирійському
фосфориті й отриманому з нього фосфогіпсі проводилося на гама-бетаспектрометричному комплексі «ПРОГРЕС-БГ», альфа-спектрометрі «Прогрес-альфа» і
гама-спектрометрі з напівпровідниковим HPGе детектором фірми ORTEC (США).
Результати аналізів представлені в таблиці.
Таблиця
Питома активність радіонуклідів у сирійському фосфориті та фосфогіпсі

Фосфорит
Фосфогіпс

Питома активність природних радіонуклідів, Бк/кг
Ra-226 Th-232 K-40 U-234 U-235 U-238 Po-210 Pb-210 Th-230
780
< 10 < 60 650 31,6
650
463
720 792
±140
±115 ±8,4
±115 ±93
±120 ±110

421
±84
Ступінь переходу 54,0
радіонукліду
з
фосфориту
в
фосфогіпс, %

<8
-

< 50
-

92
4,5
±28 ±1,3
14,2 14,2

92±28 234
±54
14,2
50,5

435 387
±92 ±100
60,4 48,9

Вміст Торію-232 і Калію-40 у фосфориті і фосфогіпсі незначний (на межі
чутливості методів вимірювань).
Ефективна питома активність природних радіонуклідів для не гранульованого
фосфоритного фосфогіпсу при використанні його в сільському господарстві для
гіпсування ґрунтів розраховується відповідно до НРБУ-97 по Аэф = ATh-232 + ATh-230 і
складає 800 Бк/кг при нормі 1900 Бк/кг, тобто близько 40 % від гранично допустимого
значення.
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ПРОЦЕССЫ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СаО-NiО-Аl 2О3
Шабанова Г.Н., Ворожбиян Р.М., Рыщенко Т.Д.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
roman.vorozhbiyan@yandex.ru
В настоящее время актуальной проблемой является создание новых
эффективных огнеупорных материалов с широким спектром их применения при
повышенных температурах. Исследования предыдущих авторов показывают
целесообразность исследования цементов на основе алюминатов кальция. При
нагревании глиноземистых бетонов в цементном камне не происходит деформаций, он
сохраняет свою структуру и прочность. Проведенные исследования в системе СаОNiО-А12О3 позволили разработать ресурсо – энергосберегающую технологию цемента
с использованием некондиционного сырья химических производств Украины.
Полученное вяжущее может быть использовано в качестве связующего компонента при
производстве специальных бетонов и неформованных материалов, а также
торкрет - масс. В данной работе исследовались процессы фазообразования при обжиге
и определялись прочностные характеристики полученных образцов.
Сырьевые смеси заданного фазового состава изготавливались в виде алюминий
и кальций - содержащего сырья (W = 40 - 50 масс. %). Обжиг образцов осуществляли в
лабораторной криптоловой печи при температуре 1320-1450 °С в течение 8 часов,
изотермическая выдержка при максимальной температуре - 3 часа. Образцы после
обжига охлаждались постепенно (вместе с печью). Для более детального изучения всех
протекающих процессов при изменении параметров синтеза (температуры и времени)
были проведены физико-химические исследования полученных клинкеров
глиноземистого цемента с использованием отходов ЧАО «Северодонецкое
объединение Азот».
По результатам физико-химических исследований были определенны основные
клинкерные минералы образцов, обожженных при заданных температурных
параметрах. При температуре 1320 ºC результаты РФА свидетельствовали о наличии
Са2Al2SiO7 который негативно влияет на прочностные характеристики, и СаAl2O4, при
температуре 1350 ºC, дифракционные максимумы представлены основными
минералами Са2Al2SiO7, СаAl2O4, CaAl4O7, а в интервале температур 1350-1380 ºC
имеются следующие минералы Са2Al2SiO7, СаAl2O4, CaAl4O7, а также NiAl2O4
(никелевая шпинель).
В следствии того что при обжиге образцов в интервале температур 1320-1380 ºC
в клинкере прослеживаются следы геленита, что не может положительно влиять на
прочностные характеристики образца, было принято повысить температуру до
1400-1450 ºC, тем самым перейти от метода спекания к методу плавления. Вследствие
того, что температура обжига была изменена, в системе обнаружены новые соединения.
Основными соединениями являются Q-фаза Са20Al26Mg3Si3O68, эта фаза образуется на
основе соединения Са12Al14O33 (так называемый минерал "майенит"), α-Al2O3. Все
представленные соединения входят в состав системы СаО- NiО -Al2О3 которая имеет
исключительно важное прикладное значение в технологии огнеупоров.
Полученные образцы твердели в комбинированных условиях 3, 7 и 28 суток, их
прочность составила от 47-62 МПа, спада прочности на 28 сутки не наблюдали.
В связи с вышеизложенным установлено, что при использовании отходов в
производстве вяжущих необходимо подбирать температурные режимы обработки для
получения заданного фазового состава и при этом выдерживать условия затвердевания.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ПОТРІЙНИХ СПЛАВІВ КОБАЛЬТУ
Гапон Ю.К., Козяр М.О., Ведь М.В., Сахненко М.Д.
Національний технічний університет « Харківський політехнічний інститут»
yuliano4ka@inbox.ru
Синтез функціональних матеріалів з максимально високим рівнем заданих
властивостей залишається першочерговим завданням технологів і матеріалознавців,
тому в поточний час суттєво зростає роль технологій електрохімічного синтезу, які в
порівнянні з металургійними та різноманітними варіантами напилення мають ряд
суттєвих переваг. Для розширення сфер застосування електролітичних покриттів, крім
чистих металів використовують двох- або багатокомпонентні сплави, що мають
унікальні властивості, відсутні у окремих сплавотвірних елементів.
Серед сплавів на основі кобальту на даний момент відома велика кількість
бінарних (Co-Mo, Co-Ni, Co-Cr тощо) і потрійних (Fe-Co-Ni, Co-Mo-P, Ni-Co-B та ін.),
властивості та галузі промислового застосування яких суттєво різняться. Особливий
інтерес представляють сплави з металами, які майже неможливо осадити з водних
розчинів в чистому вигляді - вольфрамом, молібденом, цирконієм, ніобієм та ін., але за
певних умов можна співосаджувати з кобальтом та іншими металами підгрупи феруму,
що саме і зумовило мету дослідження. Для оптимізації складу та рН електроліту було
враховано форми існування вольфрамат- та молібдат-іонів (таблиця 1) та стійкість
комплексів кобальту.
Таблиця 1

 При підкисленні середовища відбувається полімеризація оксоаніонів.
 В лужному середовищі можливе формування гідроксидів і/або гідроксосполук
кобальту.
Електроосадження покриттів Co-Mo-Zr та Co-Mo-W проводили з комплексного
полілігандного електроліту. В ролі лігандів використовували цитрат- та пірофосфатіони, індиферентні до електрохімічних реакцій окиснення і відновлення, а також здатні
до утворення координаційних зв'язків з багатьма катіонами різних ступенів окиснення.
Оскільки міцність комплексів залежить від ступеня протонування лігандів, було
враховано іонні рівноваги у розчинах, що містять цитрат- та пирофосфат-іони при
варіюванні рН. На підставі аналізу залежності існування різних форм лігандів від
водневого показника доведено, що найбільш стійкі депротоновані пірофосфатні
(рК [CoP2O7]2- = 6,1) та цитратні (pK[CoCit]- = 5,0) комплекси формуються при рН = 8 –
10, а із зростанням ступеню протонування стійкість комплексів знижується. Дійсно,
при електролізі формуються тернарні сплави з високою адгезією та споживчими
якостями, але в кислому середовищі (рН < 7) відбувається утворення в електроліті
нерозчинного осаду і його випадіння, тому для приготування електроліту і стабілізації
його складу протягом терміну служби необхідно підтримувати рН в діапазоні 8 – 10.
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ДОСЛІЖДЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ЗМІШАНИХ
Sn-ВМІСНИХ ОКСИДНИХ ПОКРИТТІВ НА ВЕНТИЛЬНИХ МЕТАЛАХ
У МІКРОДУГОВОМУ РЕЖИМІ
Герасимова В.В., Биканова В.В., Сахненко М.Д., Ведь М.В., Майба М.В.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
vikky-kvikky_8465@mail.ru
Метод мікродугового оксидування дозволяє формувати на металах та сплавах
змішані оксидні системи, що містять як оксиди оброблюваного металу, так і оксиди та
сполуки на основі компонентів електроліту, при цьому формування оксидної матриці та
включення компонентів електроліту відбувається в одну стадію. Можливість
варіювання вмісту допанту, рівномірності покриттів за складом і товщиною та
адгезійних характеристик анодних шарів значно розширює області їх функціонального
застосування.
Деякі властивості одержуваних оксидних покриттів можна значно поліпшити за
допомогою внесення до складу електроліту специфічних допантів, наприклад сполук
олова. Оксидні Sn-вмісні покриття застосовуються як компоненти для широкого
спектру пристроїв та матеріалів, в тому числі електродів альтернативних джерел енергії
та каталітично активних шарів для гетерофазних перетворень.
Метою роботи було встановлення можливості синтезу Sn-вмісних оксидних
покривів на сплавах титану методом мікродугового оксидування.
Мікродугову обробку сплаву титану ВТ1-0 здійснювали в гальваностатичному
режимі у водному розчині електроліту, який містить, моль/дм3: оксигенвмісна кислота
та/або її сіль 0,1…1,0; станум (ІІ) сполука 0,02…0,2; буферуючі компоненти 0,01…0,05.
Електрохімічні дослідження проводили в спеціальній комірці з термостійкого
скла із застосуванням джерела постійного струму Б5-50. Густина струму процесу
складала 1 – 3 А/дм2, загальна формувальна напруга – 160 – 250 В. Оксидування
проводили впродовж 10 – 30 хв. при постійному перемішуванні електроліту за
допомогою магнітної мішалки та проточному циркуляційному охолодженні до
кімнатної температури. Як допоміжний електрод застосовували пластину з
нержавіючої сталі.
Визначення кінетики формування оксидних
покриттів проводили шляхом аналізу залежностей
напруги від часу анодування та швидкості зміни
напруги від напруги процесу. Побудовані залежності
(рис. 1) мають класичний характер і узгоджуються з
літературними даними.
Сформовані
змішані
оксидні
плівки
TinOm · SnxOy
мають
світло-сірий
колір
та
характеризуються високою адгезією до підкладки.
Дослідження елементного складу та морфології
Рис. 1 Хронограми напруги
синтезованих покриттів свідчать про формування
формування покриттів в
щільних, низькопоруватих, рівномірних за складом та
поліфосфатному розчині із
товщиною осадів із вмістом олова до 2 % мас.
вмістом станум (ІІ) сполуки,
Таким
чином,
методом
мікродугового
моль/дм3: 0,01 (1) та 0,05 (2)
оксидування синтезовано покриття змішаними
оксидами TinOm · SnxOy, які характеризуються
високою рівномірністю та значною адгезією до підкладки. Проведені дослідження
складають підгрунтя для подальших випробувань, зокрема каталітичної активності та
корозійної стійкості.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АППАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
УСТАНОВОК ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА
Завьялов С. А., Кипря А. В.
Донецкий национальный технический университет
sergey.zavyalov.1991@mail.ru
Основными аппаратами для охлаждения газа на компрессорных станциях
являются аппараты воздушного охлаждения. Для повышения эффективности их работы
следует учитывать различные компоновки аппаратов. Нами было проведено сравнение
различных схем компоновки аппаратов воздушного охлаждения на программе Design
II. Основными изучаемыми параметрами были температура газа, выходящего из
аппаратов воздушного охлаждения, и потери давления газа в аппаратах.
Таблица 1 – Исходные данные для расчета.
Режим
Наименование
1
2
3
3
Мощность одного модуля, млн. м /сут.
28.8 29.2 32.9
Температура газа на входе, °С
39.9 37.0 27.7
Давление газа на входе, МПа
7.35 7.35 7.35
Температура окружающего воздуха, °С
12.3 – 0.3 – 13

Рисунок 1 – Схема, состоящая из
Рисунок 2 – Схема, состоящая из
двух параллельных ветвей, включающих трех параллельных ветвей, включающих
по три последовательно подключенных по два последовательно подключенных
аппарата воздушного охлаждения.
аппарата воздушного охлаждения.
Таблица 2 – Результаты расчетов в программе Design II по трем режимам работы
для схем (рисунки 1 и 2)
Схема 2
Схема 2
Режим
1
2
3
1
2
3
Потери давления, МПа
0.3297 0.3274 0.3900 0.0842 0.0838 0.1009
Конечная температура
16.19
7.42
– 10.78
23.66
15.58
5.32
охлаждения газа, °С
По результатам расчета можно сделать вывод, что чем больше в схеме
последовательно подключенных аппаратов, тем большие будут потери давления и ниже
температура охлаждения газа. Так как приоритетом в проектировании являются потери
давления в аппаратах, поэтому целесообразно использовать параллельное подключение
аппаратов воздушного охлаждения.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АППАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ УСТАНОВКИ
КОНЦЕВОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА АЧИМОВСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ УРЕНГОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Завьялова А.Е., Кипря А.В.
Донецкий национальный технический университет
lucy.nastya@mail.ru
Газовый углеводородный конденсат ачимовских отложений Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка характеризуется высоким
содержанием высококипящих асфальтосмолистых и парафиновых веществ, способных
при климатических условиях месторождения отлагаться на стенках аппаратов и
трубопроводов, в том числе трубопровода товарного конденсата.
С целью предотвращения данных негативных последствий в установке
комплексной подготовки газа предусмотрено концевое охлаждение товарного
деэтанизированного конденсата. Оно позволяет:
– обеспечить низкую температуру товарного конденсата и избежать растепления
многолетнемерзлых грунтов;
– обеспечить режим работы конденсатопровода «холодный транспорт», когда
температура
транспортируемого
вещества
ниже
температуры
стенки
конденсатопровода, что позволяет значительно снизть движущую силу процесса
образования асфальтосмолистых и парафиновых отложений.
Конденсат поступает в теплообменники концевого охлаждения с температурой
75.4 °С, он охлаждается осушенным газом до температуры – 6 °С. Для концевого
охлаждения конденсата возможно использование кожухотрубчатых сдвоенных или
спиральных теплообменников, имеющих следующие параметры:
Кожухотрубчатый теплообменник:
Спиральный теплообменник:
Схема движения потоков –
Схема движения потоков –

Площадь
поверхности
одного
Площадь
поверхности
одного
теплообменника – 934.6 м2;
теплообменника – 430 м2;
Коэффициент теплопередачи – 46.5
Коэффициент теплопередачи – 727
Вт/(м·град);
Вт/(м·град);
Необходимая
поверхность
Необходимая
поверхность
теплопередачи – 11548 м2.
теплопередачи – 2505 м2.
Нами были проведены расчеты, показывающие, что необходимо 13
теплообменников и 100 % резерв к ним, а при использовании спиральных
теплообменников необходимо 6 аппаратов и 1 резервный.
На основании полученных результатов можно сделать следующий вывод:
Использование спиральных теплообменников более целесообразно, поскольку их
требуется меньшее количество, следовательно – необходима меньшая площадь для их
расположения и меньшее количество металла на их изготовление. Также необходимо
отметить, что в спиральных теплообменниках поток всегда направлен под углом к
поверхности, поэтому она практически не загрязняется, также процесс их очистки
легче, чем у кожухотрубчатых теплообменников.
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КИНЕТИКА РАЗЛОЖЕНИЯ МОЛИБДОФЕРРАТОВ АММОНИЯ
Калашников Ю.В.1, Abramova А.2, Калашникова А.Н.1, Дубенко А.В.1
1
ГВУЗ “Украинский государственный химико-технологический университет”,
2
Universite du Maine, 72085, Cedex 9,Le Mans, France
kalashnikov.yuriy87@gmail.com
Работа посвящена исследованиям закономерностей синтеза прекурсора железомолибденового катализатора конверсии метанола в формальдегид – молибдоферрата
аммония. Молибдоферраты аммония представляют собой растворимые комплексные
соединения железа(II) с молибдат-ионами, состав которых зависит от концентрации
реагентов и кислотности среды, и может быть представлен в виде
(NH4)z[FeII(ОН)m(MoVIO4)n], где m+n  6. В процессе термообработки этих соединений в
окислительной атмосфере возможно получать высокодисперсную смесь молибдата
железа(III) и триоксида молибдена, которая является активным компонентом железомолибденового катализатора. В связи с этим представляет научный и практический
интерес изучить закономерности трансформации молибдоферратов аммония в
контактную массу.
Целью работы являлось исследование стадийности процессов термической
обработки молибдоферратов аммония, полученных смешением растворов сульфата
железа(II) и гептамолибдата аммония при заданном уровне кислотности среды. С
использованием
методов
дифференциально-сканирующей
калориметрии,
дифференциально-термического анализа и высокотемпературного ретнгенографазового
анализа идентифицированы фазы интермедиатов и установлены температурные
интервалы стадий термического разложения молибдоферратов аммония. Было
установлено, что в процессе термической обработки в токе кислорода протекают
процессы окисления двухвалентного железа, сопровождающиеся экзотермическим
эффектом и прибылью массы. Это позволило представить схему основных химических
превращений для соединений железа и молибдена в следующем виде:
(NH4)x[FeII(MoO4)z]→ FeMoO4 + (z-1)MoO3 + yH2O↑ + xNH3↑
2FeMoO4+0,5O2+MoO3→ Fe2(MoO4)3
Вместе с тем установлено, что в процессе осаждения, за счет процессов окклюзии
и высокой скорости формирования твердых фаз из пересыщенных растворов
прекурсоров, в твердую фазу молибдоферратов аммония захватывается значительное
количество примесей реакционного сульфата аммония. Его разложение в процессе
термической обработки протекает через последовательное образование гидросульфата
и пиросульфата аммония при температурах 250 и 3400С. Последний, в силу высокой
реакционной способности, при температуре выше 4000С может вступать в реакцию с
молибдатом железа с образованием сульфата железа(III), разложение которого
протекает лишь при температуре выше 5000С.
С использованием данных термогравиметрических исследований были
определены кинетические параметры отдельных стадий термического разложения
молибдоферратов аммония и разработана математическая модель процесса
термической обработки, использование которой позволяет определить оптимальные
параметры термической обработки молибдоферратов аммония для получения
высокоактивной контактной массы оксидного железо-молибденового катализатора.
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ЭЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ПОКРИТТІВ ПОДВІЙНИМИ ТА
ПОТРІЙНИМИ СПЛАВАМИ ЗАЛІЗА
Каракуркчі Г.В., Ведь М.В., Сахненко М.Д., Зюбанова С.І.
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
anyutikukr@gmail.com
Функціональні електролітичні покриття сплавами заліза знаходять широке
застосування у технологіях відновлення зношених поверхонь деталей машин та
механізмів через значну продуктивність процесу та невисоку вартість. Легування
гальванічних покриттів залізом різними сплавотвірними компонентами, до того ж,
дозволяє надати покриттям певні функціональні властивості. Відомо, що введення
молібдену до складу легованих сталей значно підвищує їх корозійну стійкість, а
вольфрам забезпечує механічну тривкість. Тому сплави Fe з Mo і W прогнозовано
будуть мати підвищені механічні та корозійні властивості, що робить їх
перспективними у технологіях протикорозійного захисту.
Подвійні та потрійні сплави заліза з молібденом і вольфрамом осаджували при
температурі від 25 до 35°С з комплексних цитратних електролітів на основі сульфату
заліза (ІІІ) та молібдатів (вольфраматів) натрію з додаванням боратної кислоти та
сульфату натрію, підтримуючи рН розчину в інтервалі 2,5–4,0.
Покриття формували у гальваностатичному режимі при варіюванні густини
струму від 2,5 до 8,0 А/дм2 та уніполярним імпульсним струмом з амплітудою від 3,5
до 9,0 А/дм2 при варіюванні тривалості імпульсу та паузи.
Із зазначених електролітів як в гальваностатичному, так і в імпульсному режимі
одержано рівномірні блискучі покриття подвійними та потрійними сплавами Fe з Mo і
W з достатньо високим виходом за струмом (до 90%). Вміст сплавотвірних
компонентів у покритті залежить від густини струму та співвідношення імпульс/пауза,
причому в імпульсному режимі осаджуються більш рівномірні і гладкі шари з меншим
вмістом неметалічних включень. Слід відзначити, що у порівнянні зі сплавами Fe-Mo
(рис. а), покриття сплавом Fe-Мо-W є досить напруженим через високу мікротвердість
(рис. б).

а
б
Рис. – Морфологія поверхні сплавів заліза: а – Fe-Mo, б – Fe-Mo-W
На стабільність електроліту та якість покриттів Fe-Mo/W та Fe-Mo-W значно
впливає рН розчину та температура. При збільшенні рН електроліту до 4,5 та
температури до 40°С вміст молібдену і вольфраму у покриттях зростає, проте вихід за
струмом різко падає, електроліт стає нестабільним через значний гідроліз Fe3+ з
утворенням золю Fe(OH)3. Покриття, одержані в таких умовах, мають значний вміст
оксигену через підвищення імовірності відновлення заліза не з Fe3+, а з утворених
внаслідок гідролізу Fe(OH)2+ й FeO+.
Одержані покриття заліза з молібденом і вольфрамом мають вдвічі більшу
мікротвердість та підвищені корозійні властивості у кислому та нейтральному
середовищі порівняно з основним металом саме завдяки введенню легуючих
компонентів.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРОДУКТА С ПОВЫШЕННЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ ВАНАДИЯ (IV)
Карнина А.Ю., Черненко И.М.
Государственное высшее учебное заведение «Украинский государственный химикотехнологический университет»
alena.kratik@gmail.com
Оксид ванадия (IV), обладая фазовым переходом полупроводник-металл (ФППМ)
при температуре 68 оС, является перспективным материалом для электроники,
оптоэлектроники.
Среди перспективных методов получения наноразмерного VO2 особое место
принадлежит золь-гель методу получения продукта с повышенным содержанием
ванадия (IV) с последующей его просушкой в бескислородной атмосфере и
прокаливанием при температуре 500÷900 oC. К прочим преимуществам данного метода
стоит отнести и возможность легирования полученного VO2 на стадии получения
первичного продукта с целью понижения температуры ФППМ, посредством
использования растворимых солей аммония, например, молибдатов и вольфраматов.
Целью данной работы являлось определение оптимальных условий сушки
продукта. Оптимизирующим фактором являлось содержание ванадия (IV) в продукте,
которое определялось по отработанной методике.
Были проведены две серии термообработок (сушек): при температурах T=150 оС и
T=120 оС. Время сушки t в каждой серии 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 часа. В печи
поддерживалась бескислородная атмосфера с небольшим содержанием аргона, а
образованный в процессе обработки газ выкачивался через каждые 20 минут.
Результаты приведены на рис.1. По результатам проведенных экспериментов выявлено,
что сушка при температуре 120 оС в течение 2,5 часов приводит к наибольшему
содержанию ванадия (IV) в продукте, равному 94 %, что в наших условиях является
наилучшим результатом. Результаты сушки при температуре 150 оС являются
значительно хуже с точки зрения содержания ванадия (IV). Такое положение вещей
может быть объяснено тем, что при этом значении температуры начинаются процессы,
ведущие к частичному разложению продукта и его окислению.
Следующим этапом работы станет определение оптимальных условий
прокаливания полученного продукта: температуры и времени. Оптимизирующим
фактором является содержание VO2 в системе VO2-V2O5. Наличие оксида ванадия (V)
является нежелательным, поэтому должно быть минимально возможным.

Рисунок 1 - Зависимость содержания ванадия (IV) в продукте от времени сушки
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СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ФТОРИДОВ ПРИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ ОТРАБОТАННЫХ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ
Мотина О.В.1, Червонцева Н.Н.2, Сердюк А.И.1
1
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
2
Донецкий институт городского хозяйства
ecoalserdiuk@rambler.ru
В настоящее время в Украине отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы
(ОСКА) перерабатываются пирометаллургическим методом. При этом в атмосферу
выделяется большое количество соединений свинца, диоксида серы и формальдегида.
При электрохимической переработке ОСКА уменьшаются затраты энергии и
уменьшаются суммарные выбросы в атмосферу. В основном используются
электролиты на основе фтористоводородной и кремнефтористоводородной кислот, их
свинцовых солей и поверхностно – активного вещества (ПАВ). Но при этом происходят
выбросы с поверхностей ванн в рабочей зоне, так как полностью герметизировать
ванны невозможно.
Целью данной работы является изучение выбросов фторидов с поверхности
электролита при электрохимической переработке ОСКА в зависимости от плотности
приложенного электрического тока. В качестве электролита использовали водный
раствор с концентрацией кремнефтористоводородного свинца 100 г/л, свободной
кремнефтористоводородной кислоты - 25 г/л и ПАВ –- 1 г/л при температуре 25оС. Во
избежание подщелачивания прикатодного слоя и включения гидроокисей в катодный
осадок добавлялась борная кислота. В качестве ПАВ применялась сульфитноспиртовая барда (ССБ). Анодом служила десульфатированная пластина ОСКА, катодом
– пластина из чистого свинца.
В связи с высоким катодным выходом свинца по току (99 %) количество
восстанавливающегося водорода незначительно. Т.к. аноды в процессе электролиза
растворяются, выделения кислорода на аноде не происходит. Выделяющиеся на
поверхности электролита пузырьки газа вызывают выброс в воздух мельчайших капель
электролита. Основными загрязняющими атмосферный воздух веществами являются
фториды– HF и SiF4.
Установлено, что повышение концентрации кремнефтористоводородной кислоты
и снижение рН электролита приводит к повышению концентрации фтористого
водорода в электролите и испарению фторсодержащих токсичных газов. Из
электролита рафинирования свинца при температуре 333 К (600С) и концентрации
кремнефтористоводородной кислоты до 800 г/л испаряется исключительно вода.
Электролит рафинирования свинца стабилен до рН меньше или равно двум.
Ниже отражены наши результаты измерений выбросов фторидов с зеркала
электролитов при разной катодной плотности тока (электролит с концентрацией соли
свинца 100 г/л, кремнефтористоводородной кислоты 25 г/л, ССБ 1 г/л).
Показано, что повышение катодной плотности тока слабо влияет на выбросы
фторидов с зеркала электролита которые составляют (4,3 - 7,0) • 10-3 г/(с·м2). с одной
стороны (Ошибка определения выбросов фторидов равна ± (0,5 – 0,8) • 10-3 г/(с·м2). С
другой стороны, повышение катодной плотности тока с 150 до 600 А/м2 приводит к
увеличению скорости переработки ОСКА и повышению количества выделившегося
чистого свинца где то в 4 раза. Это позволяет интенсифицировать процесс переработки
ОСКА при этом понизив выбросы фторидов в атмосферу в несколько раз.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ХРИЗОТИЛОВОГО
ВОЛОКНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМИСТЫХ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Носова А.Н., Михальчук В.М.
Донецкий национальный университет
zhesilver@rambler.ru
Вопрос об экологической безопасности использования хризотил-асбеста
является дискуссионным и окончательно не решен. Однако, из литературных данных
известно, что хризотиловые волокна претерпевают существенные
структурные
изменения под воздействием технологических факторов при производстве
асбестоцементных изделий.
Поэтому представляло интерес исследовать структурные превращения
хризотилового волокна при совокупном воздействии технологических факторов
производства известково-кремнеземистых теплоизоляционных изделий (ИКИ).
Объекты исследования представляли собой волокна хризотил-асбеста марки
А-6-40 (Казахстан) и
волокна, входящие в состав ИКИ, произведенных с
использованием данного хризотилового волокна.
Образцы волокон исследовали при помощи сканирующей электронной
микроскопии (прибор MIRA3 LMU, TESCAN).
Для волокон хризотил-асбеста характерно преобладающее наличие волокнистых
структур хризотила, длина которых превышает ширину в сотни раз. Тонкие волокна
собраны в пучки, волокна и пучки изогнуты в различных направлениях. Волокна
(трубки) преимущественно имеют внешний диаметр 30 – 60 нм, но наблюдаются
объекты со значительно большим диаметром (200 – 900 нм). Частицы другой
морфологии практически отсутствуют (рис. 1, а).
В волокнах, извлеченных из ИКИ, наблюдаются частицы различного строения –
протяженные структуры, чешуйкоподобные и зернистые частицы Доля частиц
волокнистой природы, подобных таковым в волокнах хризотил-асбеста, невелика и они
практически полностью покрыты чешуйками и зернами тоберморита, кварца, кальцита
(рис. 1, б).

а)
Рис. 1 Электронные микрофотографии образцов волокон хризотил-асбеста (а) и
волокон, входящих в состав ИКИ (б)
Таким образом, в процессе воздействия технологических приемов, используемых
при
производстве
известково-кремнеземистых
теплоизоляционных
изделий,
поверхность волокон хризотил-асбеста корродирует и покрывается слоем карбоната
кальция, а также другими примесями кристаллических и аморфных фаз.

б)
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ВПЛИВ БЕНТОНІТУ НА ПРОЦЕС ВУЛКАНІЗАЦІЇ
ЕЛАСТОМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ
Платохіна О.В., Оголь М.О., Соколова Л.О., Овчаров В.І.
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
sokolovalina@mail.ru

Мінеральні наповнювачі займають важливе місце в рецептуробудуванні гум для
виготовлення шин та гумотехнічних виробів. Їх застосування зумовлене необхідністю
забезпечення технологічних властивостей гумових сумішей, їх здешевленням,
посиленням
і
наданням
гумам
спеціальних
властивостей.
Асортимент
використовуваних мінеральних наповнювачів досить обмежений. Між тим у всьому
світі інтерес до мінеральних наповнювачів підвищується, з'являються нові їх види,
розробляються нові підходи до їх ефективного використання. Перспективним
напрямком робіт з пошуку та застосування мінеральних інгредієнтів є їх використання
як активаторів процесу вулканізації еластомерних композицій.
Раніше нами було встановлено ефект пришвидшення процесу сірчаної
вулканізації еластомерних композицій на основі карболанцюгових дієнових каучуків.
Метою даної роботи є дослідження впливу тонкодисперсного алюмосилікатного
мінерального наповнювача бентоніту в широкому інтервалі концентрацій на процес
вулканізації еластомерних композицій та використання бентоніту вітчизняного
виробництва як активатора вулканізації еластомерних композицій на основі каучуків
загального та спеціального призначення з метою зменшення вмісту або виключення з
рецептур дефіцитного і вартісного оксиду цинку.
Показано, наприклад, що на відміну від широко використовуваних промислових
мінеральних наповнювачів каоліну та крейди 50 мас.ч. бентоніту багаторазово
скорочують тривалість індукційного періоду вулканізації еластомерних композицій на
основі бутадієнметилстирольного каучуку марки СКМС-30 АРК, підвищують
швидкість та глибину процесу в основному періоді. За даними реометрії при 1550С
підвищення дозування бентоніту з 2 мас.ч. до 10 мас.ч. супроводжується зменшенням
до 1,7 рази показника часу початку вулканізації, до 1,5 рази часу досягнення оптимуму
вулканізації, підвищенням швидкості вулканізації до 1,6 рази та глибини
структурування відносно ненаповнених еластомерних композицій на 14,3 %.
Вперше встановлено, що бентоніт в складах вулканізувальних систем
еластомерних композицій є ефективним активатором сірчаної, пероксидної та смоляної
вулканізації і дозволяє без погіршення їх властивостей скоротити вміст традиційного
активатора оксиду цинку.
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ
СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Попов А.А.1, Суйков С.Ю.2
1
Донецкий национальный университет
2
Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненка НАНУ
axelpopov@gmail.com
Исследование и контроль состава пищевых продуктов на производстве – одна из
приоритетных задач любого высококлассного производителя. Наиболее эффективным
для анализа спиртосодержащих пищевых продуктов может быть использование
хромато-масс-спектрометрического анализа.
Нами рассмотрена возможность анализа с помощью данного метода коньячного
спирта, использующего в производстве, с целью разработки и модификации методики,
необходимой для анализа подобных систем и получения достоверных данных, а так же
определения группового состава продукции. Еще одним заданием этого анализа
является определения присутствия в образцах отдельных продуктов, сильно влияющих
на качество конечного продукта (например, аллиловый спирт, фурфурол и т.д.).
Работа выполнялась путем совместного использования газового хроматографа
(ГХ) и газового хромато-масс-спектрометра (ГХ-МС). Данный анализ представляет
собой качественную характеристику состава образцов коньячного спирта. При анализе
полученных хроматограм с ГХ и ГХ-МС также анализировались и сравнивались
площади пиков отдельных идентифицированных веществ для установления точности
предлагаемой методики.
В предлагаемой методике применено 2 набора условия при анализе. Показано, что
изменение определенных условий влияет на полученный результат лишь на отдельном
участке хроматограм.

Рис. Сравнение хроматограм нескольких образцов коньячного спирта
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ
СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ЦТС
Утяченко Е. К., Прилипко Ю. С.
Донецкий национально-технический университет
utya4enko@yandex.ru

Обладая набором ценных электрофизических свойств, чувствительных к внешним
воздействиям (тепловым, электрическим, магнитным, механическим, радиоактивным и
другим), материалы на основе цирконата-титаната свинца (ЦТС) нашли широкое
применение в различных отраслях промышленности. Расширение профиля их
использования предопределило как создание новых составов, так и ужесточение,
требований к технологиям изготовления существующих материалов.
При создании силовых устройств, работающих в динамических условиях,
наиболее
затребованными
являются
пьезокерамические
материалы
многокомпонентных составов различной сегнетожесткости ЦТССт-3, ЦТСтБС-2 и
ЦТСтБС-1. Для получения таких составов оптимальной является керамическая
технология, в основе которой лежит метод твердофазного взаимодействия механически
приготовленной смеси оксидов и карбонатов.
Для материалов системы ЦТС снижение температуры синтеза является
немаловажным обстоятельством, поскольку с ростом температуры значительно
увеличивается вероятность потери оксида свинца из-за его летучести и, как следствие,
нарушение стехиометрии составов. Приведены результаты по влиянию физикохимического состояния исходных компонентов (предыстории получения, примесей,
дисперсности, структурных особенностей) на технологические условия получения и
свойства пьезокерамических материалов.
Установлена корреляция между типом модифицирующих добавок в составе
материала ЦТС и температурой его синтеза. Для «сегнетожестких» материалов она
составляет (860±10) °С, для материалов «средней жесткости» - (880±10) °С, для
«сегнетомягких» - (930±10) °С при продолжительности синтеза 4 часа и высоте слоя
порошка на подложке 50-60 мм.
Рассмотрено активирующее влияние ультразвуковой (УЗ) обработки шихты в
воде (~0,3 час), приводящее к снижению температуры синтеза на ~100 °С и повышению
свойств материалов при уменьшении их разброса ~ в 2,5 раза. Дальнейшее
УЗ-диспергирование (1 ч, 3 ч) приводит к уменьшению размера частиц до ~50 нм,
дополнительному снижению температуры синтеза на ~50 °С, но уровень свойств при
этом также резко снижается, что связано со сдвигом состава в тетрагональную область
морфотропного фазового перехода.
Выяснена роль атмосферы при синтезе твердых растворов, что важно при выборе
аппаратурного оформления данной стадии. Показана возможность улучшения
электрофизических параметров на 5-15 % только за счет использования более
окислительной среды.
Показано, что выполнение требований к качеству синтезированных порошков по
дисперсности возможно при использовании во время диспергирования в качестве ПАВ
воды (0,3-0,5 % масс.) при соблюдении параметров виброизмельчения (соотношение
Ш:М, частота и амплитуда колебаний, время) фактор масштабирования практически не
изменяет качество материала при Sуд≥0,4 м2/г.
Учет и преодоление негативных факторов керамической технологии позволяет
преодолеть преимущества методов растворной химии и производить материалы с
высокими и воспроизводимыми свойствами.
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ЦИНКА, ОЛОВА И АРГЕНТУМА ПО
ОТНОШЕНИЮ К МИКРООРГАНИЗМАМ АКТИВНОГО ИЛА
Фесенко О.І., Саввова О.В.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
fisdets@gmail.com
В настоящее время одной из важных социальных задач является защита
окружающей среды от вредных техногенных факторов. Среди источников экологической
опасности и риска относительно их вклада в техногенную нагрузку на среду обитания
наиболее опасными являются тяжелые металлы и мышьяк. Их относительная доля среди
существующих источников заражения биоты составляет 28 %. Известно, что соли
тяжелых металлов в значительных концентрациях вызывают денатурацию белков за счет
образования нерастворимых альбуминатов. Эта особенность тяжелых металлов
длительное время используется для обеззараживания питьевой воды, предметов быта и
оборудования, в частности при получении биоцидных материалов. Проведенный анализ
литературных и патентных источников показал, что наиболее распространенным
способом достижения антибактериального эффекта материалов является использование
бактерицидных свойств серебра. Однако, исследования его влияния на живые организмы
указывают на наличие у них кумулятивного эффекта, который заключается в
усложнении выведения этого элемента из организма, даже при малых его концентрациях.
Также серебро проявляет избирательную активность по отношению к разным микробам.
Следует отметить, что массовое применение тяжелых металлов, в том числе в качестве
биоцидных агентов, может привести к попаданию тяжелых металлов в сточные воды, что
в свою очередь может привести к патологическим нарушения строения и работы
внутренних систем и органов живых организмов, среды их обитания. В связи с
вышеперечисленным необходимым при получении бактерицидных материалов является
поиск альтернативных серебру антимикробных агентов, которые характеризуются
высокой бактерицидной активностью по отношению к микробам, а также не имеют
негативного действия на живые организмы и не являются угрозой их метаболизму.
Целью данной работы была оценка возможности применения оксидов цинка,
олова как бактерицидных агентов по показателю их токсичности.
В качестве индикатора токсичности тяжелых металлов был выбран активный ил,
как биоценоз зоогенных колоний бактерий и простейших организмов. Активный ил
представляет собой взвешенную в воде активную биомассу, осуществляющую процесс
очистки сточных вод в аэробных биоокислителях. Он формируется под влиянием
химического состава обрабатываемой сточной воды, растворенного в ней кислорода,
температуры, рН и окислительно-восстановительного потенциала. Поэтому при оценке
влияния токсичности тяжелых металлов на биоту активный ил является наиболее
показательным Биоцидные свойства оксидов металлов определялись по дегидрогеназной
активности (ДГА) микроорганизмов активного ила. Определение основано на
способности ферментов микроорганизмов – дегидрогеназ восстанавливать за счет
дегидрирования субстрата бесцветный трифенилтетразолийхлорид (ТТХ) до формазана,
имеющего темно - красный цвет. ТТХ играет роль акцептора водорода, переносимого от
окисляемых субстратов ферментами- дегидрогеназами.
По
результатам
исследований,
оксиды
цинка
и
олова
оказали
бактериостатическое воздействие на микроорганизмы активного ила с показателем ДГА
1,7 % и 25,6 %. соответственно. Для AgNO3, наблюдалось значительное угнетении
ферментативной активности микроорганизмов ила с ДГА 92,1 % , что свидетельствует о
его высокой токсичности. Таким образом, проведена оценка токсичости и ZnO, SnO2 и
AgNO3 и установлена возможность их использования в качестве бактерицидных
компонентов.
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РЕАГЕНТНЫЙ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ НОРМ ГСанПиН 2.2.4-171-10 В
ПЕРИОД СЕЗОННОГО УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Хмарская Л.А.
ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет»
liya1@ua.fm
Проблема обеспечения населения высококачественной питьевой водой является
актуальной в Украине. Прежде всего, это касается воды, получаемой из поверхностных
источников водоснабжения. Данный вопрос особенно актуален в летний период, когда
качество исходной воды значительно ухудшается по всем показателям.
В 2010 году утверждены санитарные нормы и правила, в соответствии с которыми
к воде, подаваемой населению, предъявляются более жесткие требования, а также
увеличено количество анализируемых параметров [1].
Существующие технологические схемы водоподготовки и оборудование на
многих водоканалах находятся в состоянии, неспособном обеспечить новые
нормативные требования, предъявляемые к питьевой воде. Кроме того, из года в год
наблюдается сезонное ухудшение качества воды по таким показателям как взвешенные
вещества, мутность, цветность, перманганатная окисляемость и др. Наряду с этим
высокое содержание органических загрязнений в исходной воде в летний период в
сочетании с применением первичного хлорирования приводит к образованию
хлорорганических соединений в концентрациях, значительно превышающих норму. В
связи с данными негативными факторами решение проблемы повышения качества и
доведение основных показателей воды путем подбора оптимального варианта
реагентной обработки с целью соблюдения до норм СанПиН 2.2.4-171-10 является
весьма актуальной и требует повышенного внимания.
Для подбора оптимальных соотношений доз коагулянтов и флокулянтов были
проведены лабораторные и промышленные испытания на одном из водоканалов
Украины, которые позволили сравнить реагенты в условиях высокой мутности
исходной воды. В качестве реагентов для водоподготовки использовались коагулянт
гидроксихлорид алюминия (ПОЛВАК-40), а также органический флокулянт (полиДАДМАС DB-45).
Применение комбинированной (двухстадийной) обработки коагулянтом и
флокулянтом позволяет при минимальных дозах реагентов максимально удалить
растворенные загрязнения, снизив при этом цветность, мутность и окисляемость
очищаемой воды. Такое сочетание реагентов уменьшает содержание остаточного
алюминия до норм ГСанПиН 2.2.4-171-10. Дополнительное использование
порошкообразного активированного угля (Norit W35) увеличит сорбцию загрязнений и
снизит риск «проскока» загрязняющих веществ на фильтры и в резервуар чистой воды.
Кроме того, глубокая реагентная предочистка приводит к снижению дозы
дезинфектанта (NaClO), что позитивно сказывается на концентрации остаточного хлора
в очищенной воде и обеспечивает пролонгированное действие дезинфектанта, а также
позволяет избежать образования тригаллометанов, улучшает органолептические
свойства очищенной воды.
Таким
образом,
рекомендуемый
способ
позволить
без
серьезных
капиталовложений достигнуть требуемых значений основных показателей и подавать
потребителю качественную питьевую воду, что особенно актуально в период сезонного
ухудшения качества исходной воды.
1. ГСанПиН 2.2.4-171-10. Гигиенические требования к воде питьевой,
предназначенной для потребления человеком. – Введ. 2010-01-07. – Официальный
вестник Украины, № 51. – 2010. – 99 с.
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ОБЕССОЛИВАНИЕ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДОНБАССА
С ПОМОЩЬЮ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКОГО МЕТОДА
Хорхулу С.П.1, Сердюк А.А,2 Сердюк А.И.1
1
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
2
Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко НАНУ
ecoalserdiuk@rambler.ru
Актуальной проблемой водопотребления в данное время является повышенное
содержание солей в подземных водных источниках Донбасса, в том числе в шахтных
водах.
Из
известных
методов
опреснения-концентрирования
наиболее
энергосберегающим, экологически и экономически выгодным является обратный
осмос. Однако его использование сдерживается отсутствием эффективных
промышленных установок, которые обеспечивают, при удовлетворительном качестве
опресненной воды, относительно высокое солесодержание концентрата.
Целью данной работы является изучение методов опреснения-концентрирования
минерализованных подземных вод со степенью минерализации от 2 до 10 кг/м3 при
среднем содержании солей 6 кг/м3 на обратноосмотической установке.
С целью определения параметров, необходимых для расчета технологических
схем установок, проводили изучение качественного и количественного состава
шахтных вод различных источников на примере 9 шахт Донбасса, а также опресненияконцентрирования модельных растворов, которые имитируют минерализованные
подземные воды. Содержание взвешенных веществ в воде, которая поступает в
мембранные аппараты, не превышало 0,5 мг/л. Исходный раствор разделяется в
обратноосмотическом аппарате на два потока: пермеат, обедненный растворенными
веществами, и концентрат с повышенным, в сравнении с исходным раствором,
содержанием растворенных веществ.
Широкое распространение в практике получили аппараты использующие
мембраны рулонного типа. В данной работе использовали ацетатцеллюлозную
мембрану, из которых изготовляют элементы рулонные обратноосмотические
мембраны типа ЭРО-96-950. Эти элементы обеспечивают задержку не менее 90%
хлорида натрия. Рабочее давление поддерживали постоянным и равным 3 МПа.
Объемные расходы исходной воды 0,8 м3/час, пермеата – 0,16 м3/час и концентрата –
0,64 м3/час.
Для получения пермеата и концентрата с заданными солесодержаниями изменяли
соотношение объемных затрат концентрата (Ск) и пермеата (Сп) с помощью
дополнительного байпасного вентиля. Увеличение соотношения Ск/Сп приводит к
линейному увеличению водопроницаемости.
Установлено,
что
при
опреснении-концентрировании
растворов
с
3
солесодержанием 6,0 кг/м максимальное солесодержание концентрата (Ск) составляет
13,0 кг/м3, при соотношении Ск/Сп равном 0,7. Селективность, в этом случае
составляет 90,5%, что обусловливает солесодержание пермеата 0,59 кг/м3. Увеличение
соотношения Ск/Сп приводит к уменьшению степени концентрирования и
солесодержания пермеата, что связано с ростом селективности до 94,5%.
Таким образом, разработана технология обратноосмотического опресненияконцентрирования минерализованных шахтных вод, которая предусматривает
предыдущую подготовку исходной воды, направленную на ее стабилизацию,
обеззараживание и удаление взвешенных веществ со следующей подачей на
обратноосмотическую обработку. Производительность обратноосмотического блока
опреснения-концентрирования составляет 10 м3/час по исходной воде.
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ДІЕЛЕКТРИЧНІ ТА ТЕПЛОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПОЗИТІВ, ЩО МІСТЯТЬ PbO, CdO
Віленський В. О., Бардадим Ю.В.
Інститут хімії високомолекулярних сполук
ferocen@i.ua

Вплив PbO, CdO на формування структури та властивостей термореактопластів,
отверднених у постійних магнітному або електричному полях є мало дослідженим.
Метали цих сполук відрізняються за основно-кислотними властивостями: Cd має
основні властивості, тоді як Pb – амфотерні.
Метою роботи було синтезувати та дослідити вплив наповнювачів у композитах
складом ЕП + 3% PbO, ЕП + 3% CdO, ЕП + 3% (CdO + PbO), що сформовані за різних
умов. Зразки нанокомпозитів формували на основі епоксидної смоли ЕД-20 та
отверджувача – триетилентетраміну. Розмір частинок оксидів металів визначали
лазерною гранулометрією на приладі «Zetasizer HS 1000». Як компатибілізатор
використовували поліанілін (ПАн). Розміри частинок ПАн (d = 0,4 – 0,9 мкм) були
визначені сканувальною мікроскопією. У розподілі PbO присутні два максимуми з
середнім розміром частинок 100 — 200 нм та 400 — 600 нм, чисельна частка кожної
фракції становить 47,1 та 52,8% відповідно. Середній розмір частинок CdO становить
190 нм. Зразки отвержували за нормальних умов (н.у.) та в умовах дії постійного
магнітного (ПМП) з Н = 2*105 А/м або постійного електричного поля (ПЕП) з
Е = 1,5*104 В/м за температури 293 – 297 К упродовж 24 год.
Діелектричну проникність ′ і тангенс кута діелектричних втрат tg визначали із
застосуванням моста змінного струму Р5079 (клас точності 0,5) на частоті  = 1,00 кГц,
у повітряному середовищі. Час виміру діелектричних характеристик зразків не
перевищував 4 с на кожній певній температурі з діапазону 293 – 473 ± 2 K.
Взаємодія ЕП  МеО впливає на формування діелектричних властивостей
композитів. Відмінності в кислотно-основних властивостях проявляються у різниці
температурних залежностей тангенсу втрат ЕП, ЕП + 3% CdO, і тотожністю ЕП, ЕП +
3% PbO.
Результати досліджень теплофізичних властивостей композитів методами ДСК
дозволили встановити, що наповнювач CdO в порівнянні з PbO, проявляє
пластифікуючий вплив на поліепоксидну матрицю, яка набуває Тс меншої за Тс ЕПн.у.
Зниження температури Тс є наслідком того, що орієнтаційний вплив полів розпушує
пакування молекулярних ланцюгів хімічної сітки.
Встановлено, що зміщення  у високотемпературну область та зменшення Ср
відбуважться за рахунок того, що наповнювач PbO обмежує сегментальну рухливість
міжланцюгових фрагментів поліепоксидної матриці в композитах. Встановлено що,
орієнтаційна структура, яка утворена під дією зовнішніх фізичних полів проявляє
релаксаційні властивості при циклічних температурних впливах.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ РАСТВОРИТЕЛЯ НА СОСТАВ СОПОЛИМЕРОВ
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА С АКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ
Батиг С.М., Мельниченко В.И.
Донецкий национальный университет
SvetlanaВ-g@mail.ru
Интерес к данным сополимерам обусловлен возможностью получения на их
основе разнообразных изделий и материалов промышленного, бытового, а также
медико-биологического назначения. Состав сополимеров во многом определяется
условиями синтеза. Варьируя состав мономерной смеси и используя растворители,
способные к образованию водородных связей с молекулами мономеров, можно
целенаправленно изменять реакционную способность мономеров, кинетику
химических реакций и получать сополимеры определенного состава. Целью данной
работы было изучение влияния природы растворителя на состав сополимеров
метилметакрилата (ММА) и метакриловой кислоты (МАК).
Инициированная сополимеризация очищенных ММА с МАК проводилась при
температурах 323 - 343 К в присутствии 0,05 % мольных лаурилпероксида для трех
составов исходной мономерной смеси, содержащих 10, 20 и 30% моль МАК. В качестве
растворителей использовали толуол, ацетон и метанол. Сополимеризацию проводили
до глубины превращения мономеров не более 10%, переосаждали и высушивали.
Состав сополимера определяли титрованием кислотных групп спиртовым раствором
щелочи в присутствии индикатора тимолфталеина.
Установлено, что присутствие ацетона в мономерной смеси не оказывает
существенного влияния на состав сополимеров, по сравнению с сополимерами,
полученными в отсутствии растворителя. В то время как добавление толуола в
мономерную смесь приводит к увеличению количества элементарных звеньев МАК в
сополимере, что может быть объяснено склонностью МАК образовывать ассоциаты в
апротонных растворителях за счет водородных связей. При благоприятном строении
ассоциата он включается в полимерную молекулу как единое целое и сополимер на
начальных стадиях процесса обогащен МАК. При сополимеризации в присутствии
метанола содержание элементарных звеньев МАК в сополимере ниже, чем при
полимеризации без растворителя. Это связано с тем, что в полярных растворителях
склонность МАК к ассоциации подавляется. Водородные связи между молекулами
МАК разрушаются и образуются ассоциаты между молекулами МАК и метанолом.
Димерная форма МАК является более реакционно-способной по сравнению с
ассоциатами с метанолом за счет большей резонансной стабилизации π-электронной
системы в димере непредельной кислоты или в соответствующем радикале. Замена на
ассоциаты с метанолом снижает активность МАК в реакциях сополимеризации, что
приводит к снижению её содержания в сополимерах.
Содержание элементарных звеньев метакриловой кислоты в сополимерах,
полученных на начальных стадиях сополимеризации в присутствии различных
растворителей
Растворитель
Содержание
МАК в
Без
мономерной
Ацетон
Толуол
Метанол
растворителя
смеси, % моль
10
11,0
10,9
15,1
8,9
20
22,6
21,1
24,1
17,2
30
28,4
34,3
26,8
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ЗАЩИТНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Бурлака А.Р., Лыга Р.И., Жильцова С.В., Гуртовой Д.В., Михальчук В.М.
Донецкий национальный университет
lygarita@mail.ru

В настоящее время особое внимание уделяется исследованиям полимерных
нанокомпозитов на основе эпоксидных соединений и алкоксидов элементов IV группы.
Свойства, присущие таким композиционным материалам (химическая стойкость,
стойкость к растяжению, гибкость, прочность и высокие адгезионные характеристики),
обуславливают широкий спектр областей их применения (в качестве износостойких
антифрикционных полимерных композитов для стальных и титановых пар трения,
защитных покрытий различных поверхностей, клеевых соединений, материалов для
инкапсуляции светодиодных устройств и др.). Для получения, в частности, эпоксидносилоксановых нанокомпозитов, наиболее широко используется in situ золь-гель метод,
в основе которого лежит каталитический гидролиз и последующая поликонденсация
алкоксисиланов. Такой способ дает возможность получить наноразмерные
полисилоксановые частицы, равномерно распределенные в полимерной матрице.
Полимеризация эпоксидной составляющей композитов при этом может быть проведена
по катионному механизму, аминным или ангидридным отверждением.
Целью настоящего исследования было получение оптически прозрачных
композитов на основе эпоксидных олигомеров EPONEX 1510, УП-650-Т и/или ЭД-20 и
тетраэтоксисилана (ТЭОС), 3-глицидоксипропилтриетоксисилана (ЭС-1) и/или 3аминопропилтриэтоксисилана (АПТЭС) и оценка возможности их использования в
качестве защитных покрытий. Концентрация образующихся полисилоксановых частиц
составляла от 0,5 до 6,0 мас.% относительно эпоксидной смолы в композите.
Установлено, что введение кремнийоксидного наполнителя в эпоксидную
матрицу улучшает смачиваемость поверхности алюминиевого сплава Д16 исходной
композицией, что дает возможность нанесения равномерного слоя композита на
поверхность субстрата. При этом адгезия эпоксидно-кремнийоксидных композитов к
поверхности алюминиевого сплава составляет максимальный 1 балл (метод
решетчатых надрезов). Однако на устойчивость покрытий к воздействию солевого
раствора оказывает влияние содержание кремнеземного наполнителя в композите и
способ отверждения эпоксидной матрицы. Например, после выдерживания в 3 %-ном
водном растворе NaCl металлических пластин с нанесенными на них покрытиями
аминного отверждения, содержащими 1 мас.% полисилоксановых частиц, в течение 3
недель адгезия композитов не снижается.
Испытания устойчивости полученных композитов к воздействию других
агрессивных сред показали также хорошие результаты. Поэтому следующим этапом
работы было изучение антикоррозионных свойств композиционных покрытий на
поверхности металлических сплавов электрохимическим методом. Установлено, что
при использовании эпоксидно-силоксановых покрытий снижается потенциал коррозии
и, в большей степени, потенциал питтинговой (точечной) коррозии. Кроме того,
антикоррозионное сопротивление покрытой подложки увеличивается на 1–2 порядка, в
результате чего сила тока коррозии в некоторых случаях снижается на 3 порядка. В
целом, эффективность антикоррозионной защиты алюминиевого сплава Д16
композиционными покрытиями зависит от содержания наполнителя в системе, способа
отверждения и природы эпоксидной составляющей, предварительной подготовки
поверхности подложки, условий отверждения композиции и в некоторых случаях
составляет более 95 %.
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РАССЛОЕНИЕ НИТРАТА ГРАФИТА С ПОЛУЧЕНИЕМ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОЧАСТИЦ В МЯГКИХ УСЛОВИЯХ
Бычков М.Л., Бондалетова В.А., Хрипунов С.В., Глазунова В.А., Савоськин М.В.
Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко
mich.bychkov@gmail.com
В последнее время графен и родственные углеродные наноматериалы привлекают
к себе все больше внимания. Это обусловлено уникальными электронными и
механическими свойствами, которые делают их перспективными для электроники и
многих других применений.
В данной работе разработан метод получения графеноподобных частиц из
природного графита. При восстановлении нитрата графита I стадии этанолом
происходит его расслоение на отдельные графеноподобные частицы. Последние
сольватируются этанолом, что препятствует их слипанию с восстановлением
кристаллической структуры графита. Продукты расслоения разделяли на фракции при
помощи экстракции деканом из этанола. Наличие в полученных образцах
графеноподобных частиц доказано с использованием методов ТЭМ, АСМ и
рамановской спектроскопии.

Рис. 1. Микрофотографии ТЭМ полученных графеноподобных частиц.
Микрофотографии ТЭМ (Рис. 1) показывают большое количество плоских тонких
частиц с латеральными размерами порядка 1 мкм с примесями более толстых
недорасслоившихся объектов. Картина дифракции электронов свидетельствует о
присущей частицам гексагональной кристаллической решетке. Анализ дифракционной
картины показывает, что толщина частиц составляет от одного до нескольких
графеновых слоев. Характерные пики рамановских спектров и соотношение их
интенсивностей также указывают на наличие частиц, близких к графену.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ В
КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРОВ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Ткач К.В., Волок Д.А, Ващенко Ю.Н.
Государственное высшее учебное заведение «Украинский государственный химикотехнологический университет», г. Днепропетровск
elastomer2013@rambler.ru
Эластомерные композиционные материалы находят широкое применение в
технике. Многообразие резиновых деталей и сложность составов предопределяют
необходимость расширения ассортимента ингредиентов, позволяющих получать
композиты с регулируемым комплексом свойств.
Известно, что феноформальдегидные олигомеры находят широкое применение
при производстве шин и резинотехнических изделий. Более эффективным является
создание систем на основе фенолформальдегидных смол. Ранее была показана высокая
эффективность использования в составе резин различного назначения комплексной
добавки, полученной на основе алифатических аминов и серосодержащего
фенолформальдегидного олигомера типа смолы Октофор 10S. При этом данный
композит эффективно повышал клейкость резиновых смесей, существенно улучшал
упруго-прочностные и усталостные свойства вулканизатов, а также являлся
эффективным модификатором поверхности измельченного вулканизата, получаемого
из изношенных шин.
С целью расширения ассортимента добавок для эластомерных материалов
поведен комплекс работ по синтезу аналогичных вышеупомянутого композита
модифицирующих систем. В качестве сокомпонента к смоле октофор 10S исследованы
аминопроизводные эфиров жирных кислот, полученных на основе сырья растительного
происхождения, а также истинные органические мыла, полученные взаимодействием
жирных кислот и производных этаноламинов.
В резиновой промышленности, кроме эффективности добавок немаловажной
является также их выпускная форма, которая позволяла бы проводить
автоматизированную развеску химикатов при изготовлении резиновых смесей.
Поэтому, при изготовлении композиционных добавок соотношения компонентов
выбрано таким, чтобы в конечном итоге получился композит с удобной для
дозирования выпускной формой.
Опытные олигомерные добавки изучены в качестве ингредиентов резиновых
смесей, а также как модификатор поверхности измельченного вулканизата (ИВ).
Рассмотрены как технологические и вулканизационные свойства резиновых смесей, так
и комплекс свойств вулканизатов на их основе.
Проведенные исследования позволили выбрать оптимальную дозировку добавок с
точки зрения улучшения механических свойств резин при сохранении необходимого
уровня технологических характеристик. Показано, что опытные композиты могут
выступать как модификатор свойств эластомерных композиций на основе карбоцепных
ненасыщенных каучуков.
Рассмотрение олигомеров как модификаторов при обработке продуктов
измельчения изношенных шин позволило найти концентрационные интервалы добавок,
при которых введение в эластомерные композиции модифицированного ИВ в
количествах до 50 мас.ч. позволяет получать резины довольно высоко качества по
сравнению с использованием необработанного ИВ. Найденные закономерности
изменения структуры и свойств эластомерных материалов под влиянием систем
добавок на основе фенолформальдегидных олигомеров могут быть использованы при
разработке промышленных типов резиновых смесей для изготовления элементов шин.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СПІВВІДНОШЕННЯ АКТИВАТОР-КАТАЛІЗАТОР
НА МОЛЕКУЛЯРНУ МАСУ І ТРИВАЛІСТЬ ІНДУКЦІЙНОГО ПЕРІОДУ
ПРИ АНІОННІЙ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ε-КАПРОЛАКТАМУ
Воронкін А.А., Суслін М.С., Авраменко В.Л., Карімі Язді Амір Ехсан, Мішуров Д.О.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
avramenko@kpi.kharkov.ua
Зараз значна увага приділяється аніонній полімеризації ε-капролактаму, яка
дозволяє одержувати, як полімер, так і виріб в ході реакції.
Як каталізатор в реакції використовували Na-капролактам, а як активатор
(прискорювач) гексаметилендіізоціанат. Ці компоненти є важливою складовою, яка
визначає хід реакції. При цьому ступінь полімеризації (молекулярна маса), час
індукційного періоду та інші властивості одержаного полімеру залежать від типу і
кількості активатора і каталізатора. Для забезпечення високої молекулярної маси
одержаного полімеру досліджували різні співвідношення активатор-каталізатор в
процесі аніонної полімеризації ε-капролактаму.
Враховуючи, що процес аніонної полімеризації протікає в розтопі, молекулярну
мас одержаного полімеру визначали за методом, описаним в роботі Ueda K.
Stabilization of high molekylar wight nylon 6 synthesized by anionik polimerization of εcaprolactam. Polym j 1996, Vol 28, N 5, p.1084-1089.
Вплив складу вихідної суміші активатор-каталізатор на середньомасову
молекулярну масу наведений в таблиці.
Таблиця
Вміст, % мас.
Середньомасова
В’язкість
№
активатор каталізатор ε-капролактам розчину, ηо, Па·с молекулярна маса, Мn
1
1
1
98
190
28751
2
1
2
97
215
29801
3
1
3
96
317
33395
4
2
1
97
299
32856
5
2
2
96
310
33205
6
2
3
95
496
38112
7
3
1
96
269
31842
8
3
2
95
293
32631
9
3
3
94
1479
52532
10
4
1
95
268
31796
11
4
2
94
348
34329
12
4
3
93
1476
52496
13
4
4
92
1476
52501
Промисловий ПА-6, одержаний
14
872
44985
гідролітичною полімеризацією
Таким чином, з таблиці видно, що полімер з найбільш високими молекулярними
масами отриманий за режимами 9, 12, 13 при співвідношенні активатор-каталізатор 3-4
: 3-4 % мас.
При цьому найменший індукційний період спостерігається при вмісті каталізатора і
активатора по 4 % мас. і складає 2-2,5 хв. При температурі полімеризації 170±5 оС і
часу полімеризації 1-3 хв.
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ВПЛИВ КАТАЛІЗАТОРА НА ВЗАЄМОДІЮ ЛАКТОЗИ З
ТОЛУЇЛЕНДІІЗОЦІОНАТОМ
Єршова 1О.В., Губіна 2А.В.
1
Національний університет Києво-Могилянська академія
2
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
olya.ershova7@gmail.com

Перспективним напрямком сучасної полімерної хімії є створення нових
матеріалів на основі полісахаридів. Зокрема, чимало робіт присвячено створенню
поліуретанів на їх основі, тому актуальним є вивчення взаємодії ізоціанатів з
речовинами, яки моделюють основний ланцюг полісахаридів – дисахаридами.
Дане дослідження присвячено вивченню впливу типового каталізатора
уретаноутворення - дибутилдилаурату олова – на взаємодію толуїлендіізоціанату (ТДІ)
з лактозою у мольному співвідношення 1NCO:1ОН. Продукти реакції розчиняються в
органічних розчинниках (ДМСО, ДМФА), що свідчить про їх лінійну або розгалужену
будову.
Вихідні речовини та продукти
реакції досліджувалися методом ІЧспектроскопії. Як в присутності
каталізатора, так і без нього, в
однакових
умовах
реакції
спостерігається повне вичерпання
ізоціанатних груп. Про утворення
уретанової групи свідчить поява в ІЧспектрах продуктів реакції смуг 1720
см-1(С=О), 1645 см-1 (N-H), 1229 см1
(С-О-). Крім того, складна смуга при
Рис. 1. ІЧ-спектри ТДІ (1), лактози (2), 1720 см-1 вказує на можливість
продукту реакції без каталізатора (3), з формування карбамідних групп.
каталізатором (4).
Враховуючи відсутність сітчатої структури при вичерпанні всіх ізоціанатних
групп, можна передбачити, що побічні продукти – це продукти димеризації та
тримеризації ТДІ. Таким чином каталізатор дибутилдилаурат олова не є селективним
щодо реакції уретаноутворення при взаємодії лактози і ТДІ і одночасно з цільовим
продуктом в обох випадках утворюються побічні продукти, які в надлишку діізоціанату
є продуктами його димеризації, та/або тримеризації.
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПОЛІАМІНІВ ЯК ТВЕРДНИКІВ
ЗНОСОСТІЙКИХ ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИЦІЙ
Іванова О.О., Зінцов Д.Ю., Полоз О.Ю., Ебіч Ю.Р.
Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний
університет», м. Дніпропетровськ
vektor@imail.ru
Однією з основних задач при створенні епоксидних композиційних матеріалів,
зокрема зносостійких для ремонту та виготовлення гідроциклонів, піскових насосів та
ін., є вибір відповідних твердників. Хімічна природа і будова молекул твердників
визначає структуру тривимірної сітки та впливає не тільки на технологічні властивості
вихідних композицій, але і на експлуатаційні характеристики композитів.
Висока хімічна активність епоксидних груп дозволяє використовувати як
твердники численні органічні та неорганічні сполуки, однак лише деякі із них найшли
широке застосування. В першу чергу це ди- і поліаміни, які дозволяють проводити
процес тверднення епоксидних композицій за енергозберігаючою технологією – при
звичайних умовах (20 °С).
При створенні композиційних матеріалів на основі епоксидних олігомерів
важливою характеристикою є теплота, що виділяється в процесі тверднення. Висока
температура екзотермічної реакції тверднення може призводити до деструкції
полімера, виникненню великих напружень та розтріскуванню виробів після
охолодження. Крім того, висока температура саморозігріву призводить до прискорення
реакції, і відповідно життєздатність композицій зменшується.
Встановлено, що максимальна температура екзотермічної реакції (Тmax) тверднення
найбільш поширеної в Україні і країнах СНД промислової епоксидної смоли ЕД-20
поліамінами суттєво залежить від їх хімічної будови та досягається за різний час. Тmax
складає 86, 113, 117, 120, 133, 155, 159 °С при використанні Polyamine B, ПЕПА,
Cetepox, Epikure E-205F, Ancamine 2752, Ancamine 1638, УП-06334 і досягається за 80,
56, 30, 42, 42, 18, 37 хв відповідно. Таким чином, найбільш доцільно використовувати
для тверднення композицій на основі епоксидної смоли ЕД-20 аліфатичні поліаміни
Polyamine B та поліетиленполіамін. Ці твердники забезпечують термін гелеутворення
композицій при 20 °С 40 та 36 хв відповідно.
Для цілеспрямованого вибору та прогнозування реакційної здатності поліамінів при
їх взаємодії з епоксидними смолами при створенні епоксидних композицій з
необхідною життєздатністю та композитів з високим рівнем властивостей як базову
характеристику запропоновано застосовувати значення величини електронної
«щілини»|Δ| - абсолютної різниці енергій ВЗМО первинного аміну і НВМО епоксидної
смоли, які розраховували методом РМ3.
Встановлено взаємозв’язок величини електронної «щілини» з максимальною
температурою екзотермічної реакції тверднення епоксидної смоли ЕД-20 поліамінами
різної хімічної будови і показано, що значення електронної «щілини» змінюються в
широкому діапазоні в залежності від будови аміну: найменше значення електронної
«щілини»(8,919 еВ) характерно при застосуванні N-аміноетилпіперазину(АЕР),
найбільше - (9,287 еВ) для ментандіаміну і відповідно змінюються максимальні
температури екзотермічної реакції тверднення (243°С і 123°С) та час життєздатності
композицій при 20°С (17 хв і 180 хв). Застосування суміші етиленових поліамінів у
складі поліетиленполіаміну дозволяє значно зменшити температуру екзотермічної
реакції тверднення (113°С), що позитивно впливає на властивості епоксидних
композитів. Показано вплив амінних твердників на фізико-механічні властивості та
зносостійкість епоксидних композитів при газоабразивному зношуванні.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМПОНЕНТІВ ВУЛКАНІЗУЮЧОЇ ГРУПИ,
ОТРИМАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ СИРОВИНИ, НА
ВЛАСТИВОСТІ ЕЛАСТОМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ
Іванченко Д.О., Богуцький М.М., Ващенко Ю.М.
Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний
університет», м. Дніпропетровськ
elastomer2013@rambler.ru
Споживачі пневматичних шин та гумотехнічних виробів висувають нові та більш
складні вимоги до їх технічних та експлуатаційних властивостей. Разом з тим якість та
надійність виробів залежить від характеристик еластомерних матеріалів, що
використовуються для їх виготовлення.
Перспективним шляхом підвищення їх якості та експлуатаційної надійності є
використання ефективних активуючих та стабілізуючих систем.
В зв’язку з цим актуальним є розвиток уявлень про процеси активації процесів
структурування та стабілізації еластомерних матеріалів, що дасть змогу підібрати
добавки, які суттєво підвищують комплекс властивостей різних типів еластомерних
виробів.
Як інгредієнти гумових сумішей досліджено похідні речовин рослинного
походження, зокрема естери жирних кислот (ЕЖК), які синтезували на кафедрі ХТВМС
ДВНЗ УДХТУ під керівництвом д.т.н. Червакова О.В. реакцією переетерифікації
рослинних олій різної природи спиртами в присутності лужного каталізатору.
Метилові, етилові, пропілові та бутилові естери пальмової олії та метилові естери,
сировиною для виготовлення яких була соняшникова та рапсова олія досліджено як
компоненти вулканізуючи систем гумових сумішей на основі карболанцюгових
ненасичених каучуків.
Результати досліджень модельних еластомерних композицій показали можливість
використання даних типів ЕЖК в якості активуючих добавок в процесах сірчаної
вулканізації. Показано, що більш ефективними є метилові та етилові естери. (
На основі отриманих результатів досліджено метилові естери жирних кислот,
сировиною для виготовлення яких була соняшникова, ріпакова, соєва та кукурудзяна
олія, а також курячий жир. Встановлена залежність ефективності дії ЕЖК як
активаторів вулканізації від типу сировини, з якою виготовляли естери.
Досліджено також вплив технологічних параметрів виготовлення композиційних
активуючих добавок з використанням метилових естерів жирних кислот, сировиною
для отримання яких був курячий жир (МЕЖК-К) та цинкових білил на властивості гум
протекторного типу на основі бутадієнстирольного каучуку СКМС-30 АРКМ-15.
Змінювали склад добавок та температурні режими їх виготовлення.
Результати досліджень вулканізаційних властивостей гумових сумішей та фізикомеханічних властивостей показали переваги дослідних активаторів в порівнянні з
традиційною системою та дозволили вибрати оптимальні параметри виготовлення
добавок.
Винайдені закономірності є підґрунтям до подальшого розширеного дослідження
естерів жирних кислот, отриманих на основі продуктів рослинного та тваринного
походження у складі промислових типів гум.
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ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ЕПОКСИДНИХ СКЛОПЛАСТИКІВ
Карандашов О.Г., Карпова З.О., Підгорна Л.П., Авраменко В.Л.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Avramenko@kpi.Kharkov.ua
Одним з найперспективніших методів формування виробів зі склопластиків є метод
намотки, тому що він дозволяє створювати орієнтовану структуру наповнювача у
виробах з урахуванням їх форми і особливостей експлуатації. Найбільше застосування
метод намотки знайшов в хімічній та нафтогазовій промисловості для виготовлення
трубопроводів, у комунальному господарстві при виготовленні труб для
транспортування холодної та гарячої питної та технічної води.
Однак при з'єднанні склопластикових труб між собою необхідно в їх торцях
виконати різьблення, що є проблемним моментом, тому що труби мають невелику
товщину (3 мм), а склопластик може бути крихким.
Раніше нами вирішувалася проблема зниження крихкості епоксидних
склопластикових труб шляхом модифікації зв’язного за допомогою поліуретанових
похідних типу «Пластур» і «УРЕП».
У даному випадку наші дослідження присвячені збільшенню міцності різьби, що
виконується для з'єднання труб, збільшенню терміну служби різьбового з'єднання, а
також підвищенню зносостійкості склопластикових труб.
Для цього до складу композицій холодного і гарячого затверднення на основі
епоксидного олігомеру CHS - Epoxy 520 при оптимальному співвідношенні
компонентів вводили до 5 % мас. різних антифрикційних добавок, таких, як дисульфід
молібдену, дрібнодисперсний карбід кремнію, графіт, алюмінієва пудра, воластоніт,
дрібно нарізані поліамідні і арамідні волокна та ін. як в індивідуально, так і у вигляді
сумішей.
У затверднених зв’язних вивчали такі показники міцносних властивостей, як
ударна в'язкість, руйнівне напруження при стисненні, а також зносостійкість.
Для склопластикових труб проводили такі випробування, як кільцеве руйнівне
напруження при розтягу, осьовий модуль пружності, зносостійкість.
Зносостійкість затвердненого зв’язного і склопластикового виробу оцінювали
шляхом визначення питомого масового та об'ємного зносу зразка пластика Іv у вигляді
таблетки діаметром 16 мм на установці АПГІ в результаті тертя поверхні зразка, що
рухається по шліфувальній шкірці.
Крім того, вивчали вплив такого показника, як коефіцієнт анізотропії Ка на
зносостійкість пластиків.
Показник Ка визначається як відношення маси армуючого матеріалу, укладеного в
поперечному напряму, до маси армуючого матеріалу, укладеного в поздовжньому
напряму.
У результаті досліджень було встановлено, що найкраще поєднання визначених
властивостей, як за зносостійкістю, так і за показниками міцності без істотного впливу
на параметри технологічного процесу досягається при введенні до складу
досліджуваних композицій 3 % мас. суміші добавок з дисульфіду молібдену, графіту і
воластоніту при Ка = 1,2. Показник Іv зменшується в 2 рази.
Таким чином, розроблені склади епоксидних зв’язних для отримання
склопластикових труб з підвищеною зносостійкістю та міцністю, які проходять
випробування при транспортуванні середовищ з підвищеним тиском.
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СИНТЕЗ ПОЛИАЗОМЕТИНОВ С ПЕРФТОРИРОВАННЫМИ
МОНО- И БИФЕНИЛЕНОВЫМИ ФРАГМЕНТАМИ
Кобзарь Я.Л., Ткаченко И.М., Шекера О.В.
Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины
yaroslav_kobzar@mail.ru

Среди сопряженных полимеров особый интерес представляют полиазометины
(ПАМ). Интерес к таким полимерам связан с рядом их уникальных свойств, таких как
высокая химическая стабильность, электронная проводимость, пьезо- и/или
пироэлектрические, оптические, электрооптические, жидкокристаллические свойства и
возможность к комплексообразованию с ионами различных металлов. Введение в
состав полимеров фторированных фрагментов позволяет придать им низкие значения
коэффициентов преломления, двойного лучепреломления, оптических потерь и
диэлектрической проницаемости, а так же улучшить их термостойкость.
В то же время наличие в составе ПАМ гибких кислородных развязок создает
условия для перехода полимера при нагревании в жидкокристаллическое состояние.
Однако ПАМ, содержащие в составе полимерной цепи гибкие оксифенильные развязки
с сочетанием фрагментов тетрафторбензола (ТФБ) и октафторбифенила (ОФБ) в
литературе отсутствуют.
Целью данной работы является синтез полиазометинов, содержащих в своем
составе простые эфирные связи, а также ядра ТФБ или ОФБ. Синтез таких ПАМ (ПАМ1
и
ПАМ-2)
проводили
поликонденсацией
тетрафторили
октафторбифенилсодержащих диаминов (ФДА-1 и ФДА-2) с терефталевым альдегидом
согласно представленной схеме:

Полученные полимеры представляют собой желтые порошки. ПАМ-1 растворим
только в серной и трифторуксусной кислотах. В то же время ПАМ-2 хорошо растворим
при его кипячении в полярных апротонных растворителях, таких как
диметилсульфоксиде, диметилацетамиде, диметилформамиде, N-пирролидине. ПАМ
охарактеризованы данными ИК-спектроскопии, а также методами вискозиметрии,
дифференциальной сканирующей калориметрии и термогравиметрического анализа.
Значения характеристической вязкости для ПАМ-1 и ПАМ-2 найдены из растворов
серной кислоты и составляют 0,39 и 0,44 дл/г, соответственно. Показано, что значения
температур стеклования для ПАМ-1 и ПАМ-2 составляют 144 и 166 оС, а 5 %-ная
потеря веса 325 оС и 452 оС соответственно.
Таким образом, разработан способ синтеза фторированных в ядро ПАМ, в составе
повторяющегося звена которых содержатся перфторированные моно- или
бифениленовые фрагменты, разделенные не фторированными фениленоксидными
группами. Полученные ПАМ представляют в качестве термостойких материалов c
оптическими и электрооптическими свойствами.
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КЛЕЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ЭТИКЕТОК
Комарова О.П., Черкашина А.Н., Рассоха А.Н.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
annikcherkashina@rambler.ru
Казеиновые клеи относятся к водным клеям, которые используются для
склеивания бумаги с картоном, стеклом, металлами, пластмассой (полиэтилентерефталат), деревом, могут применяться в пищевой, косметической промышленности,
парфюмерии, полиграфии и других отраслях.
Казеиновые клеи имеют недостаточно высокие адгезионные характеристики
после склеивания этикетки как к стеклянной, так и пластмассовой таре и
водостойкость. Казеиновые клеи содержат в качестве связующего казеин, получаемый
из обезжиренного молока при действии на него сычужного фермента или кислот
(обычно H2SO4 или НС1). Для увеличения жизнеспособности в состав этих клеев вводят
щелочи или натриевые соли, для повышения водостойкости казеин предварительно
обрабатывают окислами или гидроокисями тяжелых или щелочноземельных металлов,
чаще всего Са (ОН)2. Прочность соединений на основе казеиновых клеев выше, чем на
основе глютиновых, однако атмосферостойкость этих клеев невысока.
Казеин остается до сих пор перспективным исходным сырьем, преимущественно, в водных этикетировочных клеях из-за функциональных уникальных
особенностей структуры полимера. В последние годы предпринимаются попытки
уменьшить содержание казеина в составах клеев за счет модернизации, поскольку
наблюдается существенное удорожание сырья - казеина. С другой стороны, к клеям для
этикетирования на высокоскоростных автоматах предъявляются особые требования:
высокая первоначальная схватываемость не только к сухой стеклянной таре, но и
холодной и мокрой таре. Для удовлетворения этих и других требований не могут быть
использованы клеевые композиции, которые имеют только казеиновую основу. Для
решения этой задачи разрабатываются новые природные и синтетические
модифицирующие вещества, совместимые с казеиновыми клеями.
Проводятся исследования по разработке новой клеевой композиции на основе
казеина с повешенной адгезией. Композиция содержит клей казеиновый, глицериновый
эфир талловой канифоли, поверхностно-активное вещество ОП-10, дибутиловый эфир
ортофталевой кислоты , карбоксиметилцеллюлозу и воду. Внешний вид, консистенция
клея сохраняются постоянными при хранении уже более 2 месяцев, первоначальная
схватываемость клея составляет 5-40 с при склеивании сложных этикеток с плотностью
80-90 г/м2 к стеклу. Клей отличается высокими адгезионными характеристиками после
склеивания этикетки как к стеклянной, так и пластмассовой таре, повышенной
водостойкостю, в то же время этикеточный материал легко смывается водой при работе
с возвратной тарой.
Разрабатываемая клеевая композиция может быть использована для
этикетирования на высокоскоростных автоматах, так как обладает высокой
схватываемостью не только к сухой стеклянной таре, но и холодной и мокрой таре.
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НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ФУРАНОЭПОКСИДНЫХ ЗАЩИТНЫХ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
Кручинкина Н.Н., Рассоха А.Н., Черкашина А.Н.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
rassan1958@rambler.ru
При формировании качественных защитных антикоррозионных покрытий из
растворов полимеров и олигомеров важную роль играет структурная организация
исходного раствора. Оценка размера структурных элементов (агрегатов, ассоциатов
молекул) в значительной мере способствует созданию оптимальной технологии при
получении полимерных покрытий на металлических и бетонных поверхностях.
Критический размер наночастицы полимера (олигомера) Lo можно оценить по
формуле Lo 

3h

  1 2  C   1 2 ,где, k, h - постоянные Больцмана и Планка соот-

2mk
ветственно; m - масса электрона;  - характеристическая (дебаевская) температура, К.
Параметр С при известных величинах является фактически константой и равен
С  2,3  10 7 м  К 1 2 .
Если дебаевская температура неизвестна или точно не определена, она может быть
с
достаточной
вероятностью
оценена
по
следующей
зависимости
h
13
13
 D  U   n  
6   2  U  n   A , где: U  - усредненная скорость звука; n 2   k
число атомов в единице объема (атомная плотность материала), м-3. A  3  10 11 c  K .
Для олигомерных и высокомолекулярных соединений среднюю атомную массу
элемента принимаем в среднем 10 а.е.м., т.е.  m  1,66  10 26 кг, так как в молекулу
входят атомы углерода, водорода, кислорода, азота. При известной плотности
материала  его атомная плотность n составляет: n   m .





Нами проведена оценка размеров агрегатов молекул фурано-эпоксидного
реакционноспособного олигомера в растворе двумя различными методами. В рамках
зависимости Эйнштейна для относительной вязкости растворов ( отн ) от его объемной
концентрации (  ) и предположении отн  1  2,5   , что каждый агрегат молекул
олигомера представляет собой жесткую глобулярную частицу с коэффициентом
набухания   0 , была проведена оценка его размера ( d ), используя зависимость
 6M 
 , где: N A - число Авогадро; M - молекулярная масса;  - среднеd 3  
  NA   
взвешенная плотность фурано-эпоксидного олигомера; Зная характеристическую
вязкость   раствора, с учетом уравнения Флори-Фокса выполнена оценка
среднеквадратичного расстояния

   Ф 

r2

r2

32

между концами цепи молекулы олигомера

32

, где Ф – постоянная Флори. Установлено, что размер структурных
M
элементов фурано-эпоксидных олигомеров в «хороших» растворителях находится в
пределах 7 – 19 нм. При этом формируемые защитные покрытия обладают комплексом
высоких эксплуатационных свойств.

хімія ВМС та матеріали

- 139 -

ПРИМЕНЕНИЕ ФАЗЗИ-ЛОГИКИ ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ФУРАНО-ЭПОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ
Рассоха А.Н., Кручинкина Н.Н., Черкашина А.Н.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
rassan1958@rambler.ru

Комплексная оценка качества разработанных фурано-эпоксидных материалов,
применяемых для формирования защитных систем на поверхности стальных и
бетонных изделий и конструкций проводилась экспертным методом с использованием
теории нечетных множеств (фаззи-логики) .
Качество
фурано-эпоксидного
материала
характеризуется
степенью
структурирования, прочностью при растяжении, изгибе, адгезионной прочностью к
стали и бетону, стойкости к ударным нагрузкам, водостойкостью. Каждому эксперту
(группа состоит из 7 специалистов в области формирования и эксплуатации защитных
покрытий на металлических и бетонных изделиях и конструкциях, имеющих опыт
практической работы не менее 10 лет) были заданы вопросы о принадлежности фураноэпоксидного материала к нечеткому понятию «высокое качество» в следующей
редакции: «можно ли утверждать, что более чем на 70 % качество материала
«высокое»; можно ли считать, что соответственно на 75–90 % или на 60–80 % качество
фурано-эпоксидного материала «высокое»
В этих вопросах рассматривается не конкретное значение показателя «высокое
качество» фурано-эпоксидного покрытия, а множества A1   75,100 ; A2   75,90 ;

A3   60,80 . Пусть mi  отношение числа экспертов, которые оценили, что нечеткое
множество Ai в наибольшей степени принадлежит к нечеткому понятию F ( F 
«качество материала высокое»), к общему числу экспертов. Тогда функцию
принадлежности можно записать в виде:  F  u   P  F u    mi .
uAi

Экспертному анализу было подвергнуто 8 составов разработанных фураноэпоксидных составов, используемых для антикоррозионной защиты поверхности
металлических и бетонных изделий и конструкций. На вопрос о качестве материала
был получен положительный ответ (таблица).
Таблица - Экспериментальная выборка анализируемых данных
Множество Ai
Значение mi

Состав

1
2
3
4
5
6
7
8

A1   75,100

A2   75,90

A3   60,80

m1

m2

m3

1
3
2
2
1
3
2
2

3
3
4
3
2
2
2
4

3
1
1
2
4
2
3
1

0,144
0,428
0,286
0,286
0,144
0,428
0,286
0,286

0,428
0,428
0,570
0,428
0,286
0,286
0,286
0,570

0,428
0,144
0,144
0,286
0570
0,286
0,428
0,144

На основании проведенного анализа с использованием теории нечетких множеств
можно с достаточной степенью точности и достоверности
дать объективную
характеристику
качеству
разработанных
фурано-эпоксидных
защитных
антикоррозионных покрытий, используемых в строительной индустрии.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИМЕР-ПОЛИМЕРНЫХ
СМЕСЕЙ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И
КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Кутлимуратова Ш.К., Балтаева М.М., Саримсаков А.А.
Ургенчский государственный университет имени Аль-Хорезми, Узбекистан
shoira.sss@mail.ru

С целью повышения агрегативной устойчивости гидрогелей, проведены
исследования гидрогелевых композиций на основе полимер-полимерных смесей МКЦ.
Результаты исследований показали, что посредством сочетания методов СВЧ
(сверхвысоко частотные) облучения и УЗ - диспергирования можно достичь снижения
размерности частиц МКЦ до 2 мкм и менее при сохранении их СП на уровне
предельных значений. Однако, полученные образцы МКЦ при их концентрировании и
сушке агрегируются в более крупные частицы, что объясняется увеличением значений
поверхностной энергии при уменьшении средних размеров частиц.
Агрегативно-устойчивая гидрогелевая система, в принципе, должна состоять из
трех компонентов - диспергированных частиц МКЦ, водной среды и стабилизатора. В
связи с этим, нами проведены исследования возможности предотвращения процесса
агломерации частиц МКЦ, посредством получения их полимер-полимерных смесей. В
качестве третьего, растворимого компонента нами выбран полиэлектролит NаКМЦ,
который наиболее близок по составу и структуре к МКЦ.
Если к гелю МКЦ добавить раствор NаКМЦ, карбоксиметильная группа
прикрепляется к набухшим частицам МКЦ и образует вокруг них защитную оболочку.
Оболочка из гидратированных ионогенных групп диффузного слоя NаКМЦ вокруг
коллоидной частицы МКЦ является средством защиты частиц МКЦ от слипания и
причиной агрегативной устойчивости гидрогелей в целом.
Исследование, влияния водных растворов NаКМЦ на процесс агломерации частиц
МКЦ, показало, что процесс агломерации можно предотвратить, добавляя в гидрогель
МКЦ- раствор NаКМЦ с концентрацией 0,05÷0,01 %. Экспериментально установлено,
что образцы МКЦ (с наноразмерными частицами) полученные в этих условиях не
подвергались синерезису при их хранении, что объясняется, видимо, предотвращением
процесса агломерации микрочастиц МКЦ за счет образования мицелярной оболочки
вокруг каждой частицы из взаимооталкивающихся отрицательно заряженных оболочек
КМЦ.
Установлено, что в пределе концентраций растворов NаКМЦ 0,05-0,01 %
осажденные и высушенные образцы МКЦ при повторном погружении в воду образуют
устойчивые гидрогелевые композиции, не подверженные агломерации, начиная с
концентрации МКЦ в водном растворе равной 7 %.
Увеличение концентрации раствора NаКМЦ более 0,05 % не способствует
предотвращению процесса агломерации, что объясняется критической концентрацией
мицеллообразования. Снижение концентрации раствора NаКМЦ в гидрогелях МКЦ
менее 0,01% так же не способствует предотвращению процесса агломерации. Это
можно объяснить недостаточностью концентраций для образования мицелярной
оболочки вокруг частиц МКЦ.
Таким образом, установлено, что гель МКЦ образуется с затратой работы, т.е. под
воздействием УЗ обработки. В результате этого возникающая система МКЦ-вода
обладает избытком свободной энергии в виде поверхностной энергии. Отсюда следует
термодинамическая неустойчивость коллоидов МКЦ и воды.
Найдены условия для предотвращения процесса слипания частиц МКЦ при их
выделении из водных сред, что позволило получать устойчивые гидрогелевые системы,
не подверженные процессу седиментации.
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ВПЛИВ ПРИРОДИ ПЛАСТИФІКАТОРА НА СУМІСНІСТЬ КОМПОНЕНТІВ
МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНИХ ПЛАСТИКАТІВ
Ларук Ю.В., Михайлюк М.І., Левицький В.Є.
Національний університет “Львівська політехніка”
akerlem@gmail.com

Для виробництва еластичних полівінілхлоридних матеріалів широко
використовують пластифікатори на основі діестерів фталевої кислоти, які мають
підвищену спорідненість до ПВХ, значну пластифікаційну здатність, високі
температури кипіння і, як показали останні дослідження, є не токсичними. Ці
пластифікатори здатні розчиняти ряд термопластів, зокрема суспензійний і
удароміцний полістирол, акрилонітрилбутадієнстирольний пластик, тощо.
Під час пластифікації ПВХ пластифікаторами різної природи, зокрема діестерами
фталевої кислоти, вирішальну роль відіграють явища, пов’язані з сумісністю
компонентів. На підставі проведених досліджень виявлено, що введення
полістирольного модифікатора, який попередньо розчинений в пластифікаторі,
підвищує змочуваність полівінілхлориду пластифікатором, що у свою чергу покращує
сумісність компонентів і технологічність приготування композицій. Значення
змочуваності ПВХ поверхні досліджуваними пластифікаторами зростає у ряду
пластифікаторів: дибутилфталат (ДБФ) – диізононілфталат – ди-2-етилгексилфталат
(ДЕГФ).
Незалежно від природи полімерного модифікатора при використанні ДБФ
максимальні значення роботи адгезії спостерігаються при вмісті модифікатора 5 % мас.
У випадку ДЕГФ ці значення зсуваються в сторону менших значень вмісту
модифікатора – 2 % мас. При цьому композиції з ДБФ відзначаються більшими
значеннями роботи адгезії. Такі особливості процесу змочування ПВХ поверхні
досліджуваними пластифікаторами свідчать про суттєвий вплив полімерного
модифікатора на сумісність ПВХ і пластифікатора та, швидше за все, пов’язані зі
зміною термодинамічних характеристик системи, що призводить до зміни
міжмолекулярних взаємодій між компонентами, насамперед за участю макромолекул.
Відомо, що кількісна оцінка параметра сумісності (Δb) полімервмісної потрійної
системи базується на припущенні, що стиснення макромолекул може викликати їх
взаємне відштовхування, і при цьому значення в’язкості розчину суміші полімерів
знижується нижче величини, розрахованої згідно значень в’язкості чистих компонентів
за принципом адитивності. У цей же час, якщо існує взаємодія між полімерами, то
утворюються сформовані асоціати обох типів макромолекул і в’язкість підвищується.
Оцінка взаємодії між різнорідними макромолекулами в розчині проводилась на основі
порівняння параметрів міжмолекулярної взаємодії, визначених з експериментальних
віскозиметричних даних, з розрахованими теоретично.
На підставі експериментальних досліджень встановлена залежність параметра
сумісності Δb від концентрації полімерів у розчині, їх співвідношення та природи
пластифікатора. Виявлено, що найвідчутніші взаємодії у системі ПВХ –
полістирольний модифікатор – пластифікатор спостерігаються при малих
концентраціях полімерів у розчині пластифікатора та при незначному вмісті одного з
полімерів відносно іншого. У композиціях, які характеризуються вмістом ПВХ 90 –
95 % відносно полістиролу спостерігаються додатні значення Δb, що свідчить про
притягання між різнорідними макромолекулами ПВХ і ПС та існування змішаних
асоціатів, а, отже і про більшу сумісність між компонентами системи. При цьому
природа діестерфталатного пластифікатора не суттєво впливає на сумісність ПВХ і ПС
у розчині.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДИФІКОВАНИХ
АМІНОФОРМАЛЬДЕГІДНИХ ОЛІГОМЕРІВ І ПОЛІМЕРІВ
Лебедєв В.В., Леонідова Я.О.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
vladimirlebedev@bk.ru

Сцинтиляційний метод реєстрації різних видів випромінювань високих енергій у
цей час знаходить широке застосування в ядерних і космічних дослідженнях, у
геологічних пошуках, у медицині, біології й інших галузях. Як детекторів
випромінювання в цьому методі використовуються сцинтилятори – неорганічні та
органічні речовини, які здатні до люмінесценції.
Одним із застосовуваних типів органічних сцинтиляторів є пластмасові
сцинтилятори. Використання полімерів у сцинтиляторах багато в чому визначається
їхніми оптичними та спектральними характеристиками: швидкодією, високим
світловим виходом і прозорістю до світла власної люмінесценції, здатністю до
перетворення енергії електронного збудження у світлову, достатнім квантовим виходом
люмінесценції. Одним з найважливіших вимог пропонованих до пластмасових
сцинтиляторам є їхня прозорість.
У цей час пластмасові сцинтилятори виготовляються в основному з
полімеризаційних пластиків – полістиролу, поліметилметакрилату, а сцинтиляторам на
основі поліконденсаційних полімерів приділяється значно менша увага. Тим часом, в
останніх значно легше регулювати молекулярну масу, просторову будову та склад.
У
даній роботі проведене дослідження спектральних властивостей
аміноформальдегідних олігомерів модифікованих аліфатичними та ароматичними
сполуками: гліцерином і п-толуолсульфамідом. Спектри власного поглинання в області
190-900 нм реєструвалися спектрофотометром Hitachi U3210. Джерелом світла була
дейтерієва лампа потужністю 50 Вт. Спектри світіння та збудження люмінесценції
одержували на флуоресцентному спектрофотометрі Hitachi F4010. У якості джерела
світла виступала ксенонова лампа потужністю 150 Вт.
Об'єктом дослідження були пластини товщиною 1,0 мм отримані шляхом
заливання в скляні форми та затвердження при 100-140 ºС. Для визначення квантового
виходу люмінесценції та часу життя макромолекул у збудженому стані досліджували
10-5 М спиртові розчини олігомерів. У якості еталона використовували 10-5 М
спиртовий розчин хініну.
У результаті проведених досліджень визначені: границя власного поглинання
модифікованих аміноформальдегідних олігомерів і максимум світіння люмінесценції.
Наведені
основні спектрально-люмінесцентні характеристики синтезованих
аміноформальдегідних олігомерів і полімерів, з яких видне, що зі збільшенням вмісту
ароматичних фрагментів у складі олігомерів підвищується коефіцієнт екстинкції до
19000-20000 і відносний квантовий вихід люмінесценції до 13 %, при цьому час
світіння люмінесценції полімерів залишається на рівні 1-2 нс. Виходячи з цих
спектральних показників аміноформальдегідних олігомерів, установлене, що за своїми
спектральними характеристиками вони можуть бути використані як основа для
одержання пластмасових сцинтиляторів.
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АДУКТИ ДІЛЬСА-АЛЬДЕРА ІНІЦІАТОРИ РАДИКАЛЬНОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ
ВІНІЛОВИХ МОНОМЕРІВ
Сидоренко Д.В., Літвінов Д.О., Каратєєв А.М.
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
karateev@kpi.kharkov.ua; arnoldkarat@ukr.net

Реакції адуктоутворення Дільса-Альдера (Д-А) займають значне місце в
органічній хімії. Легкість, з якою протікає реакція Д-А і можливість зворотної реакції
за підвищених температур (ретродієнова реакція) є важливим і цікавим фактором у
хімічному процесі. Відомо, що ретродієнова реакція може протікати за
йонрадикальним або бірадикальним механізмом.
Ціль роботи – встановити можливість ініціювання радикальної полімеризації
вінілових мономерів під час ретродієнової реакції адуктів Д-А та дослідити вплив
ізомерного складу адукту Д-А на протікання процесу ініціювання.
На основі фурфурилацетату (ФА) та м-толілмалеїміду (ТМІ) проведено синтез
адуктів Д-А різного ізомерного складу. За кімнатної температури одержано суміш
endo/exo ізомерів (44/56)%, являє собою дуже в’язку рідину світло коричневого
кольору. За температури 90°С одержано exo ізомер 100%, являє собою кристалічну
речовину білого кольору з температурою топлення 108°С. Будову адуктів
встановлювали методом ПМР спектроскопії.
Процес ініціювання радикальної полімеризації під час протікання ретродієнової
реакції
досліджували
методом
диференційно-скануючої
калориметрії
в
неізотермічному режимі (швидкість нагріву 2°/хвилину). Для встановлення факту
ініціювання радикальної полімеризації ретродієнову реакцію адукту на основі ФА та
ТМІ спочатку провели в інертному розчиннику диметилсульфоксиді (ДМСО) потім в
активному розчиннику метилметакрилаті (ММА).
У інертному розчиннику (ДМСО) відбувається ретродієнова реакція з
поглинанням тепла, тепловий ефект (ТЕ) складає 81,5 Дж/г (26,7 кДж/моль). У ММА
відбувається реакція з виділенням тепла, ТЕ складає 336,3 Дж/гММА (33,7 кДж/моль
ММА), це 72% від полімеризації чистого ММА у присутності пероксид бензоїлу за
даних умов. Полімеризація ММА починається саме в момент протікання ретродієнової
реакції, що підвереджує можливість ініціювання активного розчинника (в даному
випадку ММА) в момент ретродієнової реакції.
Особливо цікаво було дізнатися чи зможуть адукти Д-А утворювати кополімери
під час ретродієнової реакції з вініловими мономерами і яким чином на цей процес
буде впливати склад ізомерів. Для цього досліджували ТЕ реакцій суміші адукт – ММА
у різному відсотковому співвідношенні. Найбільша концентрація розчину адукту на
основі ФА та ТМІ в ММА складає 25%. Значення ТЕ полімеризації ММА з адуктами
різного ізомерного складу при масовій частці до 10 % практично не відрізняються, а від
15% та вище значення ТЕ полімеризації ММА у присутності суміші ізомерів значно
знижується. Це вказує на те, що endo ізомер проявляє більші інгібуючі властивості в
порівнянні з ехо ізомером при полімеризації ММА.
Продукт полімеризації ММА з ехо-ізомером ТМІ-ФА у співвідношенні (75 : 25)
відповідно, після завершення процесу полімеризації проаналізували методом ПМР
спектроскопії. Згідно даних ПМР спектру конверсія ММА сягає до 81%. У спектрі
знаходиться значна кількість ФА (приблизно 76% від теоретично можливого), кількість
вільного ТМІ у порівнянні з ФА в чотири рази менше. Ймовірно щоб процес
кополімеризації проходив значно краще, дану реакцію необхідно проводити за
ізотермічних умов на границі температури реакції утворення та розпаду адуктів Д-А, це
дасть змогу неодноразово ініціювати мономери під час розкладу та утворення адуктів.
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕПОКСИПОЛІУРЕТАНОВИХ
КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НАПОВНЕНИХ
ПОЛІГІДРОКСИБУТИРАТОМ І ДОКСОРУБІЦИНОМ
Лукашевич С. А., Козлова Г.А., Рожнова Р. А.
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
lsa2010new@ukr.net
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Збільшення в Україні хворих з патологіями кісткової тканини зумовлює
необхідність розробки біосумісних та біоактивних матеріалів з лікувальною дією.
Створення таких матеріалів дозволити отримати ефективні засоби для кісткової
пластики.
Метою даної роботи є розробка нових епоксиполіуретанових (ЕПУ)
імплантаційних полімерних матеріалів та дослідження впливу наповнювачів на їх
фізико-механічні властивості та структуру.
Як лікарський препарат заслуговує уваги доксорубіцин – протипухлинний
антибіотик антрациклінового ряду, який використовують при лікуванні сарком м’яких
тканин та остеогенної саркоми.
Полігідроксибутират (ПГБ) — біосумісний, біорезорптивний та термопластичний
поліефір мікробіологічного походження, який використовують при розробці
полімерних лікарських форм. Введення до складу полімерної ЕПУ матриці ПГБ
покращить фізико-механічні властивості композиційного матеріалу, підвищить
біосумісність та надасть здатності до біодеградації.
ЕПУ отримували синтезом поліуретану в середовищі епоксидного олігомери ЕД20 (ММ=420, епоксидне число 21,6) на основі ПОПГ 2000, ТДІ 80/20 і 1,4-бутандіолу
(Merck). Співвідношення поліуретанового і епоксидного компоненту становило 1:1.
Композиційні матеріали були отримані введенням в ЕПУ основу розчину ПГБ в
хлороформі в кількості від 0,1-3,0 мас. %. Доксорубіцин на ЕПУ носії було
іммобілізовано фізично в кількості. 0,29 мас. % (40 мг/14 г). Кількість введеного
доксорубіцину не перевищувала його терапевтичної дози. Композиції отверджували
амінним отверджувачем Л-20 (65 ±5) °С протягом 3-х діб.
Досліджено, що залежність міцності при розриві і відносне подовження від
вмісту ПГБ носить нелінійний характер. Максимальне значення міцності при
розриві спостерігається для зразків, які містять 0,1 мас. % ПГБ. Доксорубіцин в
композиції майже не впливає на міцність при розриві, при цьому спостерігається
зменшення відносного подовження композицій майже в 2 рази. Методом ІЧспектроскопії
встановлено,
що
введення наповнювачів до ЕПУ
приводить до перерозподілу системи
водневих зв’язків і зміни структури
полімеру, що в свою чергу
приводить до покращення фізикомеханічних
властивостей
досліджуваних композицій. Згідно
отриманих результатів композиційні
матеріали в подальшому можуть
бути використані як імплантаційні
матеріали для заміщення дефектів
кісткової тканини
Міцність при
розриві,МПа
Відносне подовження %

1.ЕПУ
контроль

2.ЕПУ
контроль з
CHCl3

3. ЕПУ+
4. ЕПУ+
5. ЕПУ+
6. ЕПУ+
7. ЕПУ+
доксорубіцин доксорубіцин доксорубіцин доксорубіцин доксорубіцин
0,29%
0,29%+0,1% 0,29%+0,3% 0,29%+0,6% 0,29%+3%
ПГБ
ПГБ
ПГБ
ПГБ

Рис.1 Фізико-механічні характеристики ЕПУ композиційних матеріалів наповнених
доксорубіцином і ПГБ.
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ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ З ХІМІЧНО ІММОБІЛІЗОВАНИМ ФОЛАТКОН’ЮГОВАНИМ ФЕРОЦЕНОМ
Макеєва Л.В., Гладир І.І., Рожнова Р.А., Демченко І.Б.
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
lyudmila.makeeva@gmail.com

Сучасний розвиток хімії ВМС і медицини потребує розробки нових оригінальних
методів синтезу полімерних матеріалів, до складу яких можуть входити лікарські
препарати, біологічно активні матеріали, а також металоорганічні сполуки.
З метою отримання нових біологічно активних полімерних матеріалів було
синтезовано поліуретансечовини (ПУС), на основі ізоціанатного форполімеру
(поліоксипропіленгліколь (ПОПГ, ММ 1002) і 2,4-;2,6-толуїлендіізоціанат (ТДІ 80/20)),
подовжувача – діаміну (1,6-гексаметилендіамін або 4,4'-диамінодифенілметан) та
фолат-кон’югованого фероцену (ФКФ), за різного мольного співвідношення діаміну і
кон’югату (рис. 1).
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Рис. 1. Фрагмент хімічної формули поліуретансечовин з ФКФ
Полімерні матеріали отримували у вигляді прозорих плівок жовтого кольору,
розчинних у ДМАА і ДМФА. Результати досліджень фізичних та фізико-механічних
властивостей (міцність на розрив (σ, МПа), відносне подовження (ε, %) і
характеристична в’язкість (η, дл/г)) отриманих полімерних матеріалів подано у таблиці.
Структуру синтезованих полімерів підтверджено методом ІЧ-спектроскопії.
Таблиця
Фізико-механічні та фізичні характеристики синтезованих ПУС
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Мольне співідношення компонентів
полімерного матеріалу, 10-3 моль
1MДI:1ГMДA
1MДI:0,99ГMДA:0,01ФКФ
1MДI:0,97ГMДA:0,03ФКФ
1MДI:0,94ГМДA:0,06ФКФ
1MДI:0,91ГMДA:0,09ФКФ
1MДI:1ДAДФ
1MДI:0,99ДAДФ:0,01ФКФ
1MДI:0,97ДAДФ:0,03ФКФ
1MДI:0,94ДAДФ:0,06ФКФ
1MДI:0,91ДAДФ:0,09ФКФ

σ, МПа

ε, %

η, дл/г

4,69±0,09
2,83±0,02
2,24±0,07
4,26±0,07
1,83±0,06
2,74±0,05
1,96±0,03
2,29±0,06
1,97±0,03
1,5±0

140±3,5
248,6±4,2
172±14,5
239±10,3
107±3,2
44,2±8,2
274,2±10,9
438,2±26,7
257,8±8,9
95,5±19,2

0,24
0,19
0,29
0,32
0,17
0,23
0,20
0,17
0,10
0,08
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ОДЕРЖАННЯ СИЛІКАТІВ МЕТАЛІВ В
ПРИСУТНОСТІ ВОДОРОЗЧИННИХ ПОЛІМЕРІВ
Масюк А.С., Нечипор Р.В.,Левицький В.Є.
Національний університет «Львівська політехніка»
masyukas@gmail.com

Сьогодні створення нових полімер-неорганічних нанокомпозиційних матеріалів
набуло особливої ваги, оскільки їм притаманний комплекс цінних властивостей. Для
розроблення сучасних технологій, які б мали застосування в найрізноманітніших
галузях, виникає необхідність використання принципово нових матеріалів із
специфічними властивостями: підвищеною електропровідністю та теплопровідністю,
теплостійкістю, антифрикційністю, здатністю до намагнічування, низькою густиною
тощо. Серед таких матеріалів підвищеною увагою користуються полімер-неорганічні
нанокомпозити на основі силікатних наповнювачів, а також нанорозмірних металів. У
зв’язку з цим, актуальними є пошук раціональних напрямів створення таких
нанокомпозитів та дослідження їхніх властивостей.
Проте, найбільші труднощі при створенні таких композиційних матеріалів
виникають під час суміщення наповнювача і полімерної матриці. Наповнювач
неорганічної природи має низьку сумісність до матриці композиту, що погіршує,
насамперед, фізико-хімічні властивості композиту. В зв’язку з цим, вбачається
доцільним для підвищення сумісності проводити попереднє модифікування
наповнювача функційноактивними водорозчинними полімерами. В той же час, таке
модифікування запобігатиме агломерації утворених частинок та призводитиме до
зменшення їх дисперсності.
У даній роботі досліджувались фізико-хімічні закономірності синтезу
нанорозмірних силікатів металів в присутності полімерного модифікатора або без
нього. Силікати металів отримували внаслідок взаємодії натрієвого рідкого скла(НРС)
та хлориду відповідного металу – Co, Ni, Cu, Fe. Концентрація НРС та хлориду металу
складала 10% мас. Як полімерні модифікатори були використані полівінілпіролідон
(ПВП) і полівініловий спирт (ПВС). Внаслідок реакції утворювався колоїдний осад,
який потім фільтрували, промивали та сушили до постійної маси.
Встановлено, що на процес сумісного осадження функційноактивних полімерів і
силікатів металів суттєвий вплив мають концентраційні чинники, співвідношення
реагентів, pH середовища, природа та спосіб введення полімеру. Ці чинники суттєво
впливають на конформаційні перетворення макромолекул та на міжмолекулярні
взаємодії в системі. Для встановлення кількісних характеристик процесу утворення
полімер-силікатного матеріалу під час сумісного осадження були проведені
потенціометричні, фотоколориметричні та гравіметричні дослідження.
Встановлено, що оптимальне співвідношення хлорид металу - НРС (моль/моль)
знаходиться в діапазоні 0,8-1:1, при чому вихід силікату складає 95-100 % від
теоретичного. При цьому вплив природи катіону металу є незначним.
Виявлено, що для ефективного модифікування і раціонального використання
функційноактивних полімерів їх розчинення слід проводити в НРС, а не в розчині
хлориду металу, а концентрація полімеру в загальному об’ємі системи повинна
становити 0,15-0,2 осн.-моль/л .
Встановлені закономірності відкривають можливості для синтезу наповнювачів
для термореактивних покриттів, термостійких замазок і герметиків з високими
антикорозійними і необхідними електротехнічними властивостями, а також
термопластичних матеріалів з підвищеними фізико-механічними і регульованими
пружно-пластичними властивостями для автомобілебудування, електроніки, медицини.
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ВПЛИВ ЦИКЛОДЕКСТРИН-ВМІСНИХ КОПОЛІМЕРІВ НА
ФОТОДЕГРАДАЦІЮ МЕТИЛОРАНЖУ
Опанасенко О.А., Сінельніков С.І., Рябов С.В.
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
lena_opanasenko@mail.ru

Циклодекстрини (ЦД) – циклічні олігосахариди, які завдяки своїй будові здатні
формувати комплекси включення типу «господар/гість» з великою кількістю
органічних сполук. Ця їх властивість нині знаходить широке використання – так,
введення похідних ЦД в середовище, де відбуваються фотокаталітичні процеси за
участі діоксиду титану (ТіО2), дозволяє прискорити фотодеградацію органічних сполук
за рахунок збільшення їх адсорбції на поверхні TiO2.
Для експериментів нами було використано низку фізіко-хімічних методів, а саме
ІЧ-спектроскопію, УФ-спектроскопію, адсорбцію.
Проведено дослідження фотокаталітичної деструкції метилоранжу (МО) в
присутності ТіО2 та кополімерів β-циклодекстрину, які відрізняютья за хімічною
будовою мономерів. Спочатку досліджували швидкість фотодеградації МО без
додавання кополімерів, при цьому практично повне знебарвлення барвника відбувалося
через 4 години.
В наступному етапі була дійснена перевірка ефективності впливу отриманих
кополімерів β-циклодекстрину на фотодеструкцію МО.
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1
0,9

К-1

0,8

К-2

С/Со, відн.од.

0,7
0,6

К-3

0,5

К-4

0,4

К-5

0,3
0,2

К-6

0,1

К-7

0
0

50

100

150

200

Час УФ-опромінення,хв

Рис. 1. Вплив кополімерів β-ЦД на фотодеградацію МО:
К-1 – β-ЦД(MА)5: ДЕАЕМ: МБАА = 1: 5: 5; К-2 – β-ЦД(MА)8: ДЕАЕМ: МБАА = 1: 5: 5; К-3 – β-ЦД(АК)7:
ДЕАЕМ: МБАА = 1: 5: 5; К- 4 – β-ЦД(АК)8: ДЕАЕМ: МБАА = 1: 5: 5; К-5 – β-ЦД(МА)5: ДЕАЕМ: ЕДМА
= 1: 5: 5; К-6 – β-ЦД(МА)8: ДЕАЕМ: ЕДМА = 1: 5: 5; К-7 – β-ЦД(МА)2: ДЕАЕМ: ЕДМА = 1: 5: 5.

Дані результати досліджень свідчать про те, що найкраще фотодеградації МО
сприяють зразки К-1, К-5, К-6 – швидкість фотодеградації барвника в присутності цих
кополімерів збільшується, порівняно з іншими в 2,5 – 3 рази (рис. 1).
Отримані дані можна використовувати при розробці ефективних методів
деструкції органічних речовин, що є забруднювачами водних ресурсів.
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ЭПОКСИДНО-ТИТАНОВЫЕ КОМПОЗИТЫ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ
Павлий Ф.Н., Волянюк Е.А., Жильцова С.В., Михальчук В.М.
Донецкий национальный университет
philpavlii@gmail.com

Нанокомпозитные материалы на основе эпоксидных смол с повышенной
термостабильностью, теплостойкостью, адгезионной и когезионной прочностью,
стойкостью к действию коррозии и действию агрессивных сред, разнообразными
оптическими свойствами привлекают особое внимание многих исследователей. При
этом для получения эпоксидно-неорганических нанокомпозитов часто применяется
золь-гель метод. Применение диоксида титана в качестве наполнителя эпоксидных
полимеров практически не изучено. Главной причиной этого является высокая
реакционная способность алкоксититановых групп и, соответственно, сложность
контроля золь-гель синтеза. Целью данной работы были разработка методики
получения однородных эпоксидно-титановых композитов золь-гель методом и
установление влияния ТіО2 на структуру и свойства полученных материалов.
Частицы диоксида титана получали золь-гель методом на основе тетрабутоксида
титана, связанного в комплекс с уксусной кислотой для замедления процесса
гидролиза. Комплекс смешивали с эпоксидной смолой, затем добавляли отвердитель и
воду. В качестве оптимального растворителя был выбран этиловый спирт. Для
удаления летучих продуктов полученные композиции вакуумировались, после чего
проводилось отверждение. Содержание наполнителя в композитах варьировали в
пределах 0,5–3 % (масс.). Полимерная матрица формировалась на основе двух
эпоксидных смол: диглицидилового эфира дициклогексилолпропана (марки
EPONEX 1510, гидрированный аналог смолы ЭД-20) и диглицидилового эфира
дифенилолпропана
(ЭД-20);
в
качестве
отвердителя
был
использован
®
поли[оксипропилен]триамин JEFFAMINE T-403.
В результате были получены пленочные и блочные образцы композитов, которые
отличались высокой оптической прозрачностью. Результаты микроскопических
исследований указывают на то, что в случае использования эпоксидной смолы
EPONEX 1510 как основы полимерной матрицы происходит более равномерное
распределение ТiO2 в объеме композита по сравнению с образцами на основе ЭД-20,
для которых наблюдается формирование сферических образований размерами до
5 мкм.
Методом динамического механического анализа изучены вязкоупругие свойства
полученных на основе эпоксидной смолы EPONEX 1510 композитов. Анализ
температурной зависимости тангенса угла механических потерь указывает на то, что с
повышением содержания наполнителя происходит смещение максимума кривых tg δ в
область более низких температур: значения температур стеклования Тс (которые
фиксировались как максимумы кривых tg δ) составляют 58 °С и 34 °С для эпоксидного
полимера и композита с содержанием 3 масс.% ТiO2 соответственно. Установлено, что
в области плато высокоэластичности наблюдается нелинейность изменения
динамического модуля упругости при варьировании концентрации диоксида титана.
Таким образом, разработана методика золь-гель синтеза оптически прозрачных
эпоксидно-титановых композитов с равномерным распределением наполнителя в
полимерной матрице. Показано, что повышение содержания ТiO2 приводит к
снижению Тс композитов, что может способствовать расширению температурного
интервала эксплуатации композитов в области низких температур.
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ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ
Перемот Л.В., Черкашина А.Н., Рассоха А.Н.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
annikcherkashina@rambler.ru

Свойства композитных материалов сочетают в себе многие свойства входящих в
них компонентов; кроме того, большую роль играет поверхность их раздела. В качестве
полимерной матрицы используются полимеры самых разных типов - термопласты
(полиолефины, алифатические и ароматические полиамиды, фторопласты и др.),
реактопласты
(фенопласты,
аминопласты,
эпоксидные,
полиэфирные,
кремнийорганические и др. полимерные связующие), эластомеры (вулканизированный
натуральный каучук).
Использование
наполнителей
позволяет
изменить
механические, электро-магнитные, физико-химические характеристики исходного
поли-мера, усадку и снизить стоимость конечного композита по сравнению со
стоимостью материала полимерной основы за счет использования более дешевого, чем
основа, наполнителя.
Композиционные материалы на основе эпоксидных олигомеров занимают
важное место в различных сферах производства, что объясняется комплексом ценных
свойств и возможностью их регулирования в зависимости от поставленной цели.
Большой интерес представляет создание эпоксидных композиционных материалов,
обладающих повышенными физико-механическими свойствами, устойчивостью к
действию ударных нагрузок и низкой усадкой.
Усадка изменяется в зависимости от типа олигомера и отвердителя, скорости
нагрева и температуры отверждения. Экспериментальные исследования показали, что в
зависимости от типа катализатора и условий отверждения усадка меняется в пределах
2- 8 %. У материала с малой усадкой меньшие внутренние напряжения, и готовые
изделия из него легче снимать с оправки.Усадку можно снизить введением таких
наполнителей, как кремнезем, оксид алюминия или органических наполнителей.
В химической промышленности таурит используется как наполнитель,
модификатор, межмолекулярный пластификатор и черный пигмент для получения
композиционных
полимерных
материалов.
Таурит
представляет
собой
тонкодисперсный порошок с содержанием С, %-3,5-10, SiO2, % -50-80, удельная
поверхность – 24-38 м2/г, поглощение-35-50 мл/100 г., средний размер частиц-15-20
мкм.
Проводятся исследования по созданию полимерных композиционных
материалов на основе эпоксидного олигомера марки ЭД-20. В качестве наполнителя
использовали таурит марки «ТС-Д» (сланцевый) с размером частиц 15-20 мкм).
Исследованы технологические свойства (плотность, вязкость, жизнеспособность)
композиционного материала, физико-механические (разрушающее напряжение при
ударе и при изгибе) и усадку.
Сочетание реакционно способного олигомера с наполнителями различного типа
(CaCO3, Al2O3, таурит ТС-Д) превращают конечные продукты - композиционные
материалы практически в новые материалы, сочетающие в себе свойства базового
материала - полимерной матрицы и свойства наполнителей.
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УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ СРЕД ЭПОКСИДНОСИЛОКСАНОВЫХ КОМПОЗИТОВ АНГИДРИДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ
Сайфутдинова М.B., Жильцова С.В., Лыга Р.И., Михальчук В.М.
Донецкий национальный университет
svetlana_zhiltsova@rambler.ru

Эпоксидно-силоксановые нанокомпозиты, полученные золь-гель методом,
являются перспективными функциональными материалами благодаря сочетанию таких
показателей, как высокая оптическая прозрачность, термическая стабильность,
прочность, хорошая адгезия к поверхностям различной природы. Комбинация
вышеуказанных характеристик позволяет применять такие композиты в качестве
защитных антикоррозионных покрытий. Подбор исходных компонентов для получения
подобных систем, а также варьирование условий формирования золей
полисилоксановых частиц (ПСЧ) позволяют существенным образом изменять
морфологические особенности синтезированных наноматериалов и их свойства. Целью
данной работы было изучение устойчивости к воздействию химических сред
полученных золь-гель методом эпоксидно-силоксановых композитов ангидридного
отверждения, а также исследование антикоррозионных характеристик покрытий для
алюминиевых сплавов на их основе.
В качестве исходных соединений для формирования полимерной матрицы
выбраны эпоксидная смола марки EPONEX 1510 (гидрированный аналог эпоксидной
смолы ЭД-22), отвердитель – изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид, ускоритель –
2,4,6-трис-(N,N-диметиламинометил)фенол. Композиты получали золь-гель методом
на основе полимерной матрицы и синтезированных in situ полисилоксановых частиц
методом гидролитической поликонденсации 3-глицидоксипропилтриэтоксисилана и
тетраэтоксисилана (мольное соотношение 1:2). Золи формировали как в присутствии,
так и в отсутствие эпоксидного олигомера. Отверждение проводили по режиму: 120 °С
(1 ч) + 160 °С (2 ч) + 180 °С (2 ч).
Устойчивость пленочных образцов (толщиной 200 мкм) немодифицированного
эпоксидного полимера и синтезированных композитов к воздействию химических сред
определяли в соответствии с ГОСТ 12020–72. В качестве сред для испытаний использовали
дистиллированную воду, растворы минеральных кислот и щелочи. Антикоррозионные
свойства тонких (10 мкм) эпоксидно-силоксановых покрытий ангидридного отверждения
на поверхности алюминиевого сплава Д16 оценивали электрохимическим методом в 5 %ном водном растворе NaCl.
Показано, что полученные эпоксидно-силоксановые композиты ангидридного
отверждения устойчивы к действию воды и минеральных кислот. Щелочестойкость
композитов несколько снижается по сравнению с образцом немодифицированного
эпоксидного полимера вследствие снижения густоты сшивания полимерной матрицы
композитов в присутствии ПСЧ и гидролитической нестабильности силоксановых
связей в щелочных средах. Пригодными для эксплуатации в щелочных средах являются
композиты с содержанием ПСЧ ниже 3 мас%, независимо от способа формирования
золей полисилоксановых частиц.
Установлено, что повышение содержания ПСЧ способствует увеличению адгезии
покрытий к алюминивым сплавам. Анализ потенциодинамических кривых
электрохимической коррозии металлической подложки указывает на то, что эффективность
антикоррозионной защиты алюминиевого сплава Д16 эпоксидно-силоксановыми
покрытиями ангидридного отверждения при содержании ПСЧ 1–3 масс.% составляет
более 90 %.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВНОТИ ОТВЕРДНЕННЯ ЕПОКСИ-АКРИЛАТНИХ
КОМПОЗИЦІЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХНЬОГО СКЛАДУ
Самойленко Т. Ф.
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
tetiana.chemistry@gmail.com

Серед різноманіття сучасних композиційних матеріалів особливо цікавим і
перспективним є такий клас, як взаємопроникні полімерні сітки (ВПС). Зокрема,
одночасні ВПС можна досить швидко і зручно синтезувати за допомогою ініційованої
енергією
ультрафіолетового
(УФ)
випромінювання
полімеризації
суміші
багатофункціональних мономерів або олігомерів за окремими механізмами. У випадку
формування епокси-акрилатних ВПС епоксиди полімеризуються за катіонним
механізмом, а акрилати – за вільнорадикальним.
Найбільшою проблемою, яка постає при проведені вільнорадикальної полімеризації –
це інґібування киснем повітря, внаслідок чого її зазвичай проводять у безкисневих
умовах. Проте у деяких випадках, зокрема при виготовленні об’єктів великих розмірів і
зовнішніх захисних покриттів, полімеризація на повітрі є досить зручною, тому під час
дослідження нами було здійснено спроби формувати епокси-акрилатні ВПС як при
відсутності, так і при наявності кисню.
Для отримання ВПС як епоксидну компоненту використовували циклоаліфатичну
трифункціональну смолу УП-650 Т, а як акрилатну – біфункціональну смолу
триетиленглікольдиметакрилат
(ТЕГДМ).
Фотоініціювання
проводили,
використовуючи
2,2-диметокси-2-фенілацетофенон
(кеталь)
як
ініціатор
вільнорадикальної полімеризації та трифенілсульфоній гексафлуорофосфат (ТСГФФ,
50%-вий розчин у пропіленкарбонаті) як ініціатор катіонної полімеризації у кількостях
3% та 0,5% від маси реакційної суміші. Плівки формували на основі сумішей з
масовими співвідношеннями УП-650 Т:ТЕГДМ як 25:75, 50:50, 75:25, а також для
вихідних епоксидної й акрилатної смоли у закритій (між двома скляними пластинами)
та у відкритій (на поверхні скляної пластини) формі. Опромінювали композиції УФ
лампою з інтенсивністю випромінювання 1 мВт/см2.
Значення вмісту ґель-фракції отверднених плівок (окрім плівки чистого ТЕГДМ у
відкритій формі, яку через значне інґібування киснем одержати не вдалося), які
визначали за результатами екстракції у пропан-2-оні (ацетоні) протягом 24 год.,
наведено у табл.
Таблиця
ТЕГДМ
УП-650Т:ТЕГДМ
УП-650Т:ТЕГДМ
УП-650Т:ТЕГДМ
УП-650Т
(25:75)
(50:50)
(75:25)
закрита форма
99,45
96,79
96,21
93,16
99,53
відкрита форма
‒
28,73
78,06
90,55
99
Результати експерименту показують, що усі зразки, отримані без доступу повітря,
характеризуються високим ступенем отверднення, який майже не залежить від складу
композиції, тоді як на повітрі повнота отверднення поліпшується при підвищенні
вмісту епоксидної складової, яка відіграє роль бар’єру для дифузії кисню та ефективно
знижує його інґібувальний вплив на вільнорадикальну полімеризацію.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГУСТИНИ, ТА ЕФЕКТИВНОЇ ГУСТИНИ ЗШИВКИ
ЕПОКСИДІАНОВОЇ СМОЛИ З РІЗНОЮ КІЛЬКІСТЮ ТВЕРДНИКА
Ткаліч М.Г.
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
drscorpi@mail.ru

Як відомо епоксидні смоли є термореактивними матеріалами, які широко
використовуються як адгезиви, покриття і як матриці в полімерних композитах, завдяки
їхній не високій в’язкості, гарним ізоляційним властивостям навіть при високих
температурах і доброму хімічному та термічному опору. Своїм властивостям епоксиди
завдячують формуванню жорсткої тривимірної сітки завдяки наявності оксиранових
кілець. Такі характеристики епоксиду ключовим моментом при виборі матеріалу для
дослідження. Для дослідження вибрано епоксидіанову смолу та триетаноламін у якості
твердника. Триетаноламін як твердник є маловивченим та співвідношення вихідних
компонентів обраховані теоретично не дали гарних результатів.
Тому, метою роботи було вивчити вплив різної кількості твердника на густину
та ефективну густину зшивки.
Об’єктами дослідження була епоксидна сітка на основі смоли ЕД–20 (24,76 %
епоксидних груп). Як твердник використовували триетаноламін (ТЕА). Співвідношення
компонентів в композиції ЕД-20:ТЕА = 8:1, 10:1 та 12:1 (%, ваг.). Формування
епоксидної сітки проводили протягом 16 годин при температурі 100 оС. Густину
досліджуваних систем вимірювали методом гідростатичного зважування (в середовищі
ізооктану). Ефективну густину зшивки Мс підраховували за формулою:
де G– модуль зсуву в Па, а ρ – густина полімеру в г/см3.
В’язкопружну поведінку отриманих зразків вивчали за допомогою методу динамічного
механічного аналізу (ДМА).
Виявлено, що густина досліджуваних систем зменшується зі зменшенням вмісту
твердника. Ефективна густина зшивки в співвідношеннях 8:1, 10:1 та 12:1 дорівнює
470, 440 та 1145 відповідно. З отриманих даних видно, що при співвідношеннях 8:1 та
10:1 утворюються найбільш густо зшиті полімерні структури.
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ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ЭПОКСИДНО-ПОЛИСИЛОКСАНОВЫХ
НАНОКОМПОЗИТОВ КАТИОННОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
Трохимчук Д.А., Леонова Н.Г., Лыга Р.И., Михальчук В.М.
Донецкий национальный университет
overdasha@rambler.ru

В последние десятилетия большое количество исследований направлено на новый
класс полимерных материалов – полимер-неорганических композитов, в которых
наполнитель синтезирован in situ. В таких системах происходит комбинирование
свойств неорганической и органической фаз, что позволяет получать материалы с
высокой адгезионной прочностью и химической стойкостью, благодаря чему их часто
используют как защитные покрытия. Разработкой эпоксидно-полисилоксановых
антикоррозионных покрытий занимаются авиастроительные компании США (Boeing
Co, Lockheed Martin Corp.), Японии (Nippon Steel Corporation, NKK Corporation,
Kawasaki Steel Corp.) и транснациональные компании (Airbas Co) и др.
Целью данной работы было определение химической стойкости, адгезионных и
защитных свойств синтезированных эпоксидно-полисилоксановых покрытий на основе
диглицидилового эфира дициклогексилолпропана, тетраэтоксисилана и катализатора
катионной полимеризации – комплекса трифторида бора с бензиламином. Исследуемые
покрытия формировали на поверхности алюминиевого сплава Д16, толщину которых
задавали с помощью фторопластовых прокладок.
Основные критерии защиты металлов от действия агрессивных сред – это адгезия
полимерного покрытия к поверхности субстрата и химическая стойкость покрытия.
Методом решетчатых надрезов оценено адгезию полученных композитов к
алюминиевому сплаву Д16. Установлено, что уже введение 0,5 мас % SiO2
способствует повышению адгезии покрытия к алюминиевому субстрату от 2 до 1 балла.
После нанесения решетчатых надрезов происходит отслаивание покрытия
немодифицированного эпоксидного полимера от поверхности алюминиевого сплава, а
поверхность композитного покрытия не отслаивается. Исследуемые полимеры имеют
максимальную прочность при ударе. После падения груза массой 1 кг на алюминиевый
сплав с нанесенным на него покрытием не было обнаружено механических
повреждений, трещин, отслаивания и смятия.
Исследована стойкость эпоксидно-полисилоксановых композитов к действию
растворов азотной и серной кислот, гидроксида натрия. Установлено, что равновесная
степень набухания исследуемых полимеров не превышает 2 %, в присутствии
гидроксида натрия наблюдается потеря массы композитов до 3,5 %. Это
свидетельствует о том, что в агрессивных средах не происходит разрушение
пространственной сетки эпоксидной составляющей композитов.
Высокая адгезия и химическая стойкость полученных композитных пленочных
покрытий
может
способствовать
повышению
их
защитных
свойств.
Потенциодинамическим методом изучены антикоррозионные свойства эпоксиднополисилоксановых композитов катионной полимеризации. Установлено, что нанесение
покрытия практически не влияет на значение потенциала коррозии алюминиевого
субстрата, а значения потенциалов питтинговой коррозии и антикоррозионного
сопротивления повышаются по сравнению с немодифицированным эпоксидным
полимером. Рассчитанная эффективность антикоррозионной защиты пластин
композитами с повышением содержания ПСЧ составляет более 99 %.
Таким образом, с использованием золь-гель технологии получены эпоксиднополисилоксановые
нанокомпозитные
покрытия
катионной
полимеризации,
обеспечивающие высокие защитные свойствами алюминиевого сплава Д16.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ
В БЛОКПОЛИУРИТАНАХ.
Усова И. С., Лысенко А. А, Евдокименко Н. М.
Украинский государственный химико-технологический университет
mase4ka_fan@mail.ru

Современные транспортные устройства характеризуются большим количеством
узлов, где требуется сочетание высокой каркасной жесткости материалов в сочетании с
эластичностью. Замена пружинных элементов и гидравлических устройств на
резиновые или резинометаллические не увенчались успехом ввиду нелинейности
силовых характеристик данных эластомеров при значительной относительной
деформации.
Попытки использовать вместо резиновых элементы из сетчатого полиуретана
марок адипрен L- 167, адипрен L- 83, Вибротан – 6060 и др. показали низкую
стойкость в условиях многократного нагружения в следствии процессов стеклования.
Для проведения сравнительных исследований были выбраны линейные
блокполиуретаны
(БПУ),
синтезированные
на
основе
простого
олигобутеленгликольадинината с молекулярной массой около 1000,L,L дифенилметандиизоцианата и 1,4 бутандиола – как удлинителя цепи. Установлено, что
наилучшее сочетание упругих, прочностных, триботехнических и реологических,
характеристик наблюдаются у блокполиуретанов с молекулярной массой 50000 – 7000
ед., что соответствует показателю характеристической вязкости [ɳ] = 0,8 – 1,1 дл/г и
содержанием жестких блоков РС в интервале 30 -50 мас. %.
Построена
монограмма
изменения
прочностных,
деформационных,
триботехнических, реологических, термомеханических и др. характеристик
исследованных блокполиуретанов в консцентрационной области с оптимальной
фазовой морфологией
Анализ полученных значений в задачах перколяции позвол оценить влияние
морфологичного строения БПУ на свойства как вероятность геометрического
фазового перехода с учетом условий связанности.
Установлено, что оптимальной будет структура, при которой с одной стороны
наибольшая вероятность реализации свойств микрофазы жестких блоков по
обеспечению высокой прочности, а с другой стороны – сохранения свойств
полимерной матрицы с достаточной эластичностью.
Таким образом, совокупность полученных результатов показывает, что
предложенный подход к описанию свойств БПУ, основанный на перколяционном
анализе и подчеркивающий принципиально важное значение связанности микрофазы
жестких блоков, является эффективным с точки зрения пояснений и прогнозирования
взаимодействия их состава и свойств. Данный подход может быть использован на
практике для рационального внедрения рассматриваемых линейных блокполиуретанов,
сочетающих высокую каркасную жесткость и достаточную эластичность, в качестве
упругодемфирующих элементов современным подвижных транспортных систем.
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ГИБРИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
СОДЕРЖАЩИЕ β-ДИКЕТОНАТЫ ЛАНТАНИДОВ
Фадеев Е.Н., Смола С.С., Снурникова О.В.
Физико-химический институт им. А.В. Богатского НАН Украины
Fadeyev2@gmail.com

В последние годы все большее внимание привлекают исследования новых
лантанидсодержащих люминесцентных соединений как активных компонентов
функциональных материалов. Такие материалы, полученные в виде порошков, стекол,
пленок или волокон являются перспективными для создания сенсоров, лазеров,
оптических преобразователей и усилителей, излучающих в широком спектральном
диапазоне.
На основе комплексов лантанидов (Ln=Eu(III), Tb(III), Lu(III)) с β-дикетонами
(ацетилацетон, бензоилацетон) и 1,10-фенантролином, которые модифицированы
триэтоксисилилпропил изоцианатом (TESPIC), золь-гель методом были получены
гибридные органо - неорганические материалы, охарактеризованные методами
элементного анализа, термогравиметрии, ИК-, люминесцентной спектроскопии и
сканирующей электронной микроскопии. В качестве неорганической матрицы
выступал диоксид кремния, полученный из тетраэтоксисилана (TEOS).

Материалы на основе комплексов
Eu(III) и Tb(III) проявляют 4f люминесценцию в видимой области спектра. Показано, что сенсибилизация
люминесценции возможна как за счет переноса энергии с триплетного уровня
лигандов, так и благодаря процессам переноса заряда в неорганической матрице,
которая характеризуется собственной флуоресценцией с максимумом при 400-440 нм.
Несмотря на значительное уменьшение (в 5-8 раз) содержания ионов – излучателей в
образцах силикагелей по сравнению с исходными комплексами, получены
сопоставимые значения по интенсивности люминесцеции, временам жизни и
квантовым выходам для европийсодержащих материалов.

Iотн., %
τlum, мкс
ΦLn , %

Eu(AA)3
Phen
23
775
56

Eu(AA-Si)3
Phen
52
1687
65

Eu(AA-Si)3
Phen/SiO2
100
859
39

Eu(БA)3
Phen
27
714
62

Eu(БA-Si)3
Phen
56
1346
72

Eu(БA-Si)3
Phen/SiO2
92
812
47

Работа выполнена при финансовой поддержке НАН Украины (ДЦНТП
«Нанотехнології та наноматеріали», проект 6.22.7.43).
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ВЛИЯНИЕ СЛОЖНОЭФИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Федорук В.А., Спорягин Э.А., Варлан К.Е.
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
meshkov.ivan87@mail.ru

В процессах переработки жидких высоконаполненных полимерных композиций,
например при изготовлении твердотопливных ракетных зарядов методом свободного
литья, важной технологической задачей является регулирование реологических
характеристик исходных смесей. Для этой цели в рецептуры вводят пластификаторы,
например фталаты и себацинаты, и поверхностно-активные вещества. Как правило,
подбор указанных ингредиентов определяется эмпирическим путем.
Задачей данного исследования был поиск способов прогнозируемого
регулирования реологического поведения высоконаполненных твердотопливных
композиций. С этой целью исследовались модельные смеси на основе жидкого
бутадиен-нитрильного каучука СКН-10-КТР и минерального кристаллического
наполнителя, содержащие различные сложноэфирные соединения. Кроме известного
пластификатора диоктилфталата, использовали соевое масло и его эпоксидированные
производные, продукты взаимодействия фурфурилглицидилового эфира с различными
жирными кислотами (С10-С18), дисебацинаты олигоэтиленгликолей различной
молекулярной массы. Соотношения ингредиентов смесей задавались с соблюдением
условия подобия интервалу соотношений окислителя и горюче-связующего в смесевых
ракетных твердых топливах. Регуляторы реологического поведения выбирались из
соображений выявления связи их химического строения, уровня термодинамической
совместимости и различного рода нехимических взаимодействий между компонентами
на величину эффективной вязкости модельных смесей. Исследования проводились с
использованием ротационного вискозиметра «РЕОТЕСТ-2».
Для всех изучаемых составов зависимость вязкости от η напряжения сдвига τ
удовлетворительно коррелировалась с уравнением:
η=А·ехр(‒α·τ),
где А, α, – коэффициенты.
Это дало основания для оценки влияния природы и содержания исследуемых
добавок, также для сопоставления реологических свойств разных составов по значению
коэффициента А, который мы трактуем как величину, эквивалентную наибольшей
ньютоновской вязкости (вязкости при бесконечно малой скорости сдвиговой
деформации).
На основании полученных экспериментальных и расчетных данных сделаны
выводы об особенностях и характере влияния химического строения пластификаторов,
их термодинамического сродства на реологические характеристики исследуемых
смесей. В зависимости от молекулярной массы и строения, исследованные
сложноэфирные соединения могут влиять на реологию высоконаполненных смесей или
как пластификаторы жидкой части, или как полимерные ПАВ, снижающие внешнее и
внутреннее трение в системе.
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PHTHALOCYANINES WITH AXIALLY COORDINATED STYRYLQUINOLINIUM LIGAND AS ANTI-FIBRILOGENIC AGENTS

Chernii S.V.1, Kovalska V.B.1, Losytskyy M.Yu.1, Chernii V.Ya.2, Tretyakova I.N.2,Yarmoluk S.M.1
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2

Institute of Molecular Biology and Genetics, National Academy of Sciences of Ukraine
Institute of General and Inorganic Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine
chernii.sv@gmail.com

Pathogenesis of many diseases, including neurodegenerative disorders is connected with
formation of amyloid fibrils, i.e. filamentous protein aggregates with beta-pleated structure.
These unsoluble aggregates are extremely stable, their accumulation in the cell results into the
cell dysfunction of even death. That is why there is an interest in development of the tool able
to suppress or prevent fibril formation.
The compounds possessing anti-fibrilogenic properties belong to different chemical
classes, among them we recently reported Zr anf Hf phthalocyanines with out-of-plane
ligands. In opposite to usually planar phthalocyanine molecules, these metal complexes have
a spatial molecule geometry.
Here we report two novel high efficient inhibitors of fibril formation — Zr and Hf
phthalocyanines with styryl-quinolinium fragment as out-of-plane ligand (Fig.1).

Fig. 1. Chemical structure of the investigated phthalocyanines, M = Zr, Hf.
The studies were carried out using insulin as model object. The monitoring of reaction
kinetics and fibril quantification were performed using amyloid-sensitive fluorescent dyes
Thoflavin T and cyanine dye 7519 (Volkova, 2011).
Phthalocyanines with Zr and Hf as central metal atoms similarly change the pathway of
fibrillization reaction and demonstrated the same inhibitory activity. They significantly (up to
90 %) decrease the amount of formed amyloid fibrils. Here we suggest that the role of the
central metal atom in the inhibitory properties of complexes is negligible. It is shown that
interaction with insulin does not effect on UV-VIS absorption spectra of complexes, and they
are stable upon acid fibril formation reaction conditions, i.e. in 10 mM HCl (pH 2,0).
We suppose that high anti-fibrillogenic activity of the studied complexes is determined
by the presence of styryl-quinolinium substituent in the structure. This template could
increase the affinity of the phthalocyanine molecule binding to protein. These metal
complexes are proposed as prospective anti-fibrillogenic compounds.
This work was supported by STCU – NASU (grant 5972).
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EFFECT OF THE CLOSO-BORATES SUBSTITUTION
ON ITS BINDING WITH PROTEINS
Kuperman M.V.1, Kovalska V.B.1, Losytskyy M.Yu.1, Varzatskii O.A.2,
Yarmoluk S.M.1, Zhizhin K.Yu.3
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2
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3
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For today the higher hydroborane clusters, particularly closo-borates, are extensively
studied as the most prospective agents for boron neutron capture therapy (BNCT), the
effective method of binary radiotherapy treatment of head and neck tumors. Closo-borates
possess a range of characteristics required for this application such as high content of boron,
low toxicity, good stability and solubility in water. This causes an interest in study of
interaction between these cluster molecules and biomolecules, particularly proteins. Here we
report the study the series of closo-borates (non-modified as well as alkylamine and arylamine
derivatives) (Fig. 1) with different proteins (serum albumins, immunoglobulin G, lysozyme
and -lactoglobulin) using steady state and time-resolved fluorescence spectroscopy.
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Fig. 1. Structure of the closo-borates.
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The interaction of the closo-borates with proteins was estimated by their effect on the
protein intrinsic fluorescence. The most noticeable quenching of protein fluorescence
intensity and decreasing of it excited state lifetime was observed for bovine serum albumin
(BSA) in presence of the closo-borates with arylamino substitutes (e.g. B-8). To clear up the
binding mode of these anionic clusters, we studied the effect of parent (unsubstituted) and
arylamino substituted closo-borates on BSA fluorescent properties at different pH media.
Fig. 2 shows that in the case of B-8 compound, the quenching of protein emission is
minimal at pH 7.0 and increases upon shifting to either lower or higher pH values. In presence
of unsubstituted closo-borate B-5, BSA fluorescence intensity changes negligibly in studied
pH range. This could be attributed to the DMSO influence on BSA. Hence, interaction with
BSA of single charged closo-borates with arylamino substituents is sensitive to pH, in
opposite to that for parent bis-anion compounds.
6.0
Fig. 2. Stern-Volmer plot: BSA(C=0.2 g/L)
BSA + B-5(1)
5.5
fluorescence
intensity in presence of unsubstituted (B-5)
BSA + B-8(2)
5.0
and
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substituted
(B-8)
closo-borates
4.5
4.0
(C=15mkM) versus pH. I0, I – the fluorescence intensities
3.5
in
absence and in presence of these compounds,
3.0
2.5
respectively.
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It is known that BSA conformation slightly changes
in 4-7 pH range and thus could not explain changes in
fluorescence intensity, while the charge of BSA molecule does vary in this range. Thus we
suggest that the electrostatic interaction plays an important role in complex formation
between the boron clusters closo-borates and albumin molecules. We consider that both
electric charge and substituent nature of closo-borate molecules determine their binding
affinity to albumin.
This study was supported by RFBR – SFFR 13-03-90459 / 53.4/043 grant
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ACUTE TOXICITY (LD50) TEST OPTIMIZATION
OF SUBSTITUTED HYDROQUINONE
Nagibina К.O.1, Kalinichenko Ye.A.1, Kanibolotskaya L.V.1, Psareva N.F.2
1
Donetsk national university
2
LLC «Stirolbiopharm», Gorlovka, Ukraine
E.A.Kalinichenko@gmail.com
Phenolic compounds in spite of their abundance in nature and widespread use in
industry are known ecotoxicants. Up to date, for many of the used in the industry phenols the
toxicity studies haven’t been conducted according to Council Directive 67/548/EEC.
The animals should be excluded from the research, or at least their number involved in
the experiment has to be minimized according to the new regulations of the European Union
which established the rules for scientific experiments on animals. Therefore an actual problem
is the search for new approaches aimed at reducing required quantity of laboratory animals to
determine the half-lethal dose (LD50).
The goal of this work was to optimize the LD50 determination of hydroquinone (p-QH2),
bromohydroquinone (Br-QH2), 2,5-dibromohydroquinone (2,5-Br2-QH2), chlorohydroquinone (Cl-QH2), 2,5-dichlorohydroquinone (2,5-Cl2-QH2), methylhydroquinone (Me-QH2),
2,3,5-trimethylhydroquinone (2,3,5-Me3-QH2).
The fertile female laboratory mice Balb/C with an initial weight about 20±4 g were
used. The aqueous solutions of substituted hydroquinone (0.3 ml) were administered in a
single dose by gavage using a stomach tube. Animals were observed individually during
14 days.
Up-and-Down Procedure (OECD
Test Guideline №425) was selected as
the basic technique of acute toxicity test.
Using the preliminary results of
Up-and-Down Procedure, the probitanalysis optimization was proposed. It
allowed estimating the LD50 values and
reduced the number of required animals.
It is shown that the LD50 value for
the studied compounds is in the range
91÷665 mg/kg (see Fig.).
According to the GHS (Globally
harmonized system of classification and
labelling of chemicals) 2,5-Cl2-QH2,
Cl-QH2 and 2,5-Br2-QH2 belong to the
category 3 "Toxic chemicals" and pQH2, Br-QH2,Me-QH2, 2,3,5-Me3-QH2 Fig.
Dose–response
relationship
for
the category 4 "Harmful chemicals".
2,5-Cl2-QH2(1), Cl-QH2(2), 2,5-Br2-QH2(3),
Br-QH2(4), p-QH2(5), 2,3,5-Me3-QH2(6),
Me-QH2(7).
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PARTICIPATION OF ALDEHYDES IN OXIDATIVE STRESS PARAMETERS
DEVELOPMENT UNDER RHABDOMYOLYSIS AND STREPTOZOTOCININDUCED DIABETES RAT’S MODELS
Tokarchuk K.O., Zaitseva O.V., Krysyuk I.P., Shandrenko S.G.
Palladin Institute of Biochemistry NAS of Ukraine
kate_tokarchuk@ukr.net
Hyperproduction of aldehydes – carbonyl stress, is resulted from lipid peroxidation and/or
glycosylation. We suggested that endogenous aldehydes can affect some oxidative stress
parameters development. The aim of this research was the determination of aldehyde role in
oxidative stress parameters development under rat’s experimental models of carbonyl stress:
glycerol-stimulated rhabdomyolysis (RM, oxidative stress model) and streptozotocin-induced
diabetes (STZD, monosaccharide stress model).
RM was induced by glycerol solution (10 ml/kg) injection during 4 days. Changes of
heme oxidase activity, creatine kinase, uric acid, urea and bilirubin indicated RM
development. STZD was induced by streptozotocin (25 mg/kg) in 0.5 ml citrate buffer (pH
4.5) injection three times weekly. Increasing of glucose level up to (11.4±1.1) mmol/l relative
to the control (6.3±0.9) mmol/l on day 7 after last streptozotocin injection indicated diabetes
development. To separate the influence of aldehydes an acceptor – dimedone (10 ml/kg) was
applied. TBA reactive substances (TBARS), protein CO-groups (ELISA), low weight SHgroups, total content of aldehydes (purpald assay) and carboxymethyl lysine (CML, ELISA)
were determined.
It has been revealed the increasing of total aldehydes content in plasma in 2.9 times under
RM and in 2.7 times under STZD. Oral administration of dimedone resulted in the aldehydes
content decreasing in 4.7 times for RM and in 3 times for STZD. It was also observed that
oxidative stress parameters changed toward normalization after dimedone supplying: protein’s
CO-groups content in plasma and liver was reduced on 38 % and 50 % respectively, TBARS
in liver on 62 % under RM. On STZD model carbonyl protein’s groups was decreased in
plasma and liver on 58 % and on 42 % respectively, TBARS in liver – on 80 %. Furthermore,
the decreasing of CML in plasma on 38 % and the increasing of reduced low weight SHgroups in liver on 70 % were observed.
Thus, it has been experimentally proved, that endogenous aldehydes take part in some
oxidative stress parameters development. Therefore, acceptors of aldehydes are promising as
components of complex treatment programs for pathologies with oxidative stress and/or
hyperglycemia.
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ЯМР ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Абакумов А.А. а,. Суйков С.Ю.а, Вдовиченко А.Н.а, Решетняк Н.А.б, Хрипаченко И.А.б
а
Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненка.
б
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького.
abakumov0aa@gmail.com
Метаболомика — это систематическое изучение химических маркеров,
присущих определенным процессам, протекающих в живых клетках – находит широкое
применение в современное токсикологии, функциональной геномике, системной
биологии, медицине и экологии. Одним из основных методов метоболомики является
ЯМР спектроскопия.
При изучении нативных биологических объектов методом ЯМР существует
проблема низкой концентрации исследуемых веществ — порядка миллимолей на литр
в воде с концентрацией 55 М. Чтобы избежать перегрузки приемника сигналом воды,
необходимо частотнозависимое усиление сигнала. В этом случае могут
оцифровываться линии веществ с низкими концентрациями. Реализация этого подхода
требует использования сложных импульсных последовательностей.
Нам удалось решить эти проблемы с помощью ряда ЯМР методик, позволяющих
подавить сигнал воды. Были изучены бронхоальвеолярные смывы больных с
различными легочными патологиями. Технически было достигнуто ослабление сигнала
воды на 800 –1250 dB с помощью методик WATERGATE и преднасыщения. По
данным 1М и 2М спектров в образцах были обнаружены сигналы ряда
низкомолекулярных.

Рис.1
1- 1Н ЯМР спектр бронхо-альвеолярного смыва, полученный с помощью единичного 90оимпульса.
2 – 1Н ЯМР спектр того же образца, полученный с помощью импульсной
последовательности WATERGATE
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ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ОКИСЛЕННЯ ГІРКИХ РЕЧОВИН ХМЕЛЮ
Венгер1 О.О., Горбунова2 Н.О.
1
Інститут сільського господарства Полісся НААН України
2
Житомирський національний агроекологічний університет
nadezhgor@rambler.ru
Хміль є найбільш специфічним і тому незамінним видом сировини для
виробництва різноманітних сортів пива. Унікальні гіркі речовини, ефірні олії та
поліфенольні сполуки створюють неповторний аромат і гіркуватий смак, підвищують
піностійкість пива. Через важливість гірких речовин в сучасному пивоварному
виробництві як при ціноутворенні, так і в технології кількісно враховується тільки
вміст гірких речовин хмелю, причому тільки їх складова частина – α-кислоти. αкислоти (гумулон, представлений гомологами: адгумулоном, когумулоном,
прегумулоном и постгумулоном) є найбільш цінними компонентами серед усіх гірких
речовин хмелю, що визначають якість хмелю. β-кислоти (лупулон, представлений
гомологами: адлупулоном, колупулоном, прелупулоном и постлупулоном) також
мають важливе значення, оскільки підвищуть стійкість пива і його антисептичні
властивості.
Гіркі речовини хмелю – α- і β-кислоти за хімічною природою є ненасиченими
циклічними дигідроксикетонами. Ці сполуки лабільні, вони можуть піддаватися
окисленню та полімеризації під впливом різних факторів, що негативно впливає на
якість напою. М’які і тверді смоли, що утворюються при цьому, вже не мають цінності
при виготовленні пива.
Метою роботи є визначення впливу термічної обробки на процес окислення
гірких речовин хмелю.
Для досліджень використовували хміль сорту Слов’янка, який піддавали
термообробці у сушильній камері типу HS 201А за температури + 82 о С. За вищої
температури процеси окислення проходять дуже швидко, що унеможливлює одержання
зразків хмелю з широким діапазоном індексу окислення.
Індекс окислення (індекс зберігання хмелю) об’єктивно характеризує ступінь
зіпсованості хмелю у процесі зберігання. Індекс окислення гірких речовин у
досліджуваних зразках хмелю визначали спектрофотометричним методом, за
співвідношенням величини поглинання комплексу окислених компонентів (смол) у
лужному метанолі за довжини хвилі 275 нм до величини поглинання комплексу гірких
речовин у лужному метанолі за довжини хвилі 325 нм.
Кількісний вміст та склад α- і β-кислот та продуктів їх окислення визначали
методом високоефективної рідинної хроматографії, на рідинному хроматографі
"Міліхром-4 УФЕ".
Проведені дослідження засвідчили, що за температури + 82 о С у шишках хмелю
повільно відбуваються складні хіміко-біологічні процеси окислення гірких речовин:
протягом 5,5 годин втрати α- і β-кислот склали 11,3 %, а через 12,5 годин – 30 %. Індекс
окислення зростав від 0,48 (контроль) до 0,82 через 5,5 годин (показник, наближений до
хмелю, що зберігався 1 рік за звичайних умов) і 1,15 через 12,5 годин (відповідає
хмелю з терміном зберігання 2 роки).
Було визначено коефіцієнт кореляції r = 0,96 ± 0,01, який показує сильний зв’язок
між часом термічної обробки хмелю та зміною індексу окислення. Коефіцієнт
детермінації R показує, що 92 % коливання показників індексу окислення хмелю
зумовлено тривалістю часу термічної обробки хмелю.
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НОВИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ АНТИРАДИКАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
СПОЛУК ПО ВІДНОШЕННЮ ДО КАТІОН-РАДИКАЛУ ABTS+
Мезенцева В.В., Одарюк В.В., Шендрик О.М.
Донецький національний університет
v.odariuk@donnu.edu.ua
mezentseva_v@list.ru
Катіон-радикал 2,2-азінобіс-(3-етилбензтіазолін сульфонової кислоти) (ABTS+)
широко застосовується для визначення антирадикальних властивостей індивідуальних
речовин та сумішей. Стандартний метод визначення антирадикальної ємності полягає у
дослідженні знебарвлення розчину катіон-радикалу у присутності антиоксиданту.
Мірою антирадикальної дії є стехіометричний коефіцієнт реакції (fABTS+), що вказує на
кількість катіон-радикалів, що зникають на одній молекулі досліджуваної речовини,
або Тролоксовий еквівалент (Trolox equivalent antioxidant capacity – TEAC), що
визначає антирадикальну дію речовини або суміші у порівнянні з антирадикальною
дією стандартного антиоксиданту – Тролоксу.
В літературі досить часто зустрічаються значні розбіжності у визначенні
параметрів антирадикальної активності для однієї і тієї ж сполуки. Це пов’язано з
відмінностями у проведенні процедури, перш за все з використанням різного часу
реакції.
При визначенні антирадикальних властивостей похідних 1,2-дигідроксибензолу
стандартним методом знайдено, що кінетичні криві взаємодії антиоксиданта з
попередньо генерованим катіон-радикалом ABTS+ складаються з двох частин. Перша–
швидка, характеризується різким зниженням концентрації катіон-радикалу в системі.
Друга – більш повільна, і її характер залежить від природи субстрату. Відповідно до
отриманих кінетичних даних, величина стехіометричного коефіцієнту реакції залежить
від вибору кінцевої точки реакції.
Нами запропоновано новий підхід до визначення антирадикальних властивостей
сполук, заснований на інгібуванні накопичення катіон-радикалу ABTS+
антиоксидантом. Вихідний ABTS, окисник (K2S2O8) та інгібітор змішуються на початку
експерименту. В присутності антирадикального агенту відбувається миттєве
відновлення ABTS+ і його накопичення інгібується антиоксидантом. На кінетичних
кривих це проявляється появою періодів індукції. Період індукції прямо пропорційний
концентрації антиоксиданта в системі і також залежить від його реакційної здатності.
За відомої швидкості утворення катіон-радикалу ABTS+ під дією персульфату калію
(визначалась в окремих дослідах) можна розрахувати стехіометричний коефіцієнт
інгібування.
Проведено
оптимізацію
пропонованого
методу
визначення
антирадикальної активності та порівняно стехіометричні коефіцієнти антирадикальної
здатності, визначені за допомогою стандартного та нового методів. Коефіцієнти fABTS+
більші, ніж отримані стандартним методом. Це може пояснюватися тим, що при
визначенні антирадикальної здатності за періодами індукції враховується вклад
продуктів перетворення антиоксиданту, які також можуть бути ефективними донорами
електронів і проявляти високу антирадикальну активність. Крім того, безумовною
перевагою альтернативного методу є чіткість визначення кінцевої точки реакції, що
дозволяє уникнути неоднозначності в розрахунках.
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РОЛЬ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ХИМИИ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Булеева Л.В.
Донецкая общеобразовательная школа I- III ступеней №105
buleeva.lara@yandex.ua

Предпрофильная подготовка – совокупность образовательных программ,
реализуемых параллельно образовательной программе основного общего образования.
Предпрофильное обучение − это подсистема профильного образования старшей школы и
выполняет подготовительную функцию.
Цель предпрофильной подготовки – подготовить обучающихся к осознанному
выбору профиля обучения, формирование способностей к осуществлению зрелого выбора.
Система предпрофильной подготовки и профильного обучения органично вписалась
в учебно-воспитательный процесс ДОШ ступеней№ 105. Подготовка учащегося к
ситуациям выбора профиля обучения осуществляется поэтапно:
Пропедевтический этап (начинается в 5-6 классах, завершается в 8 классе) –
выявление образовательного запроса учащегося.
Работу в начальном звене средней школы я начинаю путем внедрения
адаптационно-пропедевтического обучения. Я разработала и являюсь автором учебной
программы курса по выбору «Пропедевтический курс химии» для учеников 5-6 классов.
( программа имеет гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» №1/1112527 від 05.08.2013). Данный курс дает возможность закрепить связь с естественными
науками и обеспечить «большую скорость» с началом изучения систематического курса
химии, практически исключив период адаптации, помнить забытое, а не изучать
новое.
Основной этап (период обучения в 9 классе) – моделирование
видовобразовательной деятельности, востребованных в профильной школе, и принятия
решения в различных образовательных ситуациях.
Завершающий этап (при окончании 9 класса) – оценка готовности школьника к
принятию решения о выборе профиля обучения в старшей школе.
Предпрофильная подготовка по химии включает такие направления работы:
информационное,психологическое,деятельностное.
Информационное направление включает создание системы химических кружков,
курсов по выбору, экскурсии по предмету, знакомство учащихся и их родителей с
требованиями образовательных программ по предмету, технологию создания личных
портфолио учебных достижений. Работая в данном направлении я создала на базе
химического кабинета химико-экологическую лабораторию «Юный химик», где учащиеся
занимаются исследовательской деятельностью, разработали исследовательские проекты
«Школьный мелок-проблемы и перспективы», «Жевательная резинка- миф и реальность»,
«Определение уровня пылевой загрязненности и содержания вуглекислого газа в
атмосфере классных комнат ДОШ №105 и факторы влияющие на эти параметры»
Психологическое направление: психологическое тестирование для выявления
способностей, наклонностей, интересов; профориентационные проекты (ярмарка
профессий, связанных с химией, анализ профессиограмм), курсы по выбору, например,
«Профессия – химик (эколог, агроном, эксперт-криминалист)»
Деятельностное направление: интеллектуальные игры, проектная деятельность,
участие в выставках творческих работ, химических олимпиадах и турнирах, работе МАН,
анализ учебных и творческих достижений учащихся, наполнение портфолио личными
учебными достижениями и его презентация, курсы по выбору.
Материал по данному направлению опубликован в статье «Развитие мотивации
учащихся школьников при изучении химии в условиях перехода к профильному
обучению» (научно-методический журнал «Хімія» №9 (285) 2013)
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МЕЖПРЕДМЕТНОСТЬ И ИНТЕГРАЦИЯ БИОЛОГИИ И ХИМИИ КАК
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Власенко Л.А.
Донецкая общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №14
vlasenko.ludmila@rambler.ru
Формирование общей системы знаний учащихся о реальном мире, отражающих
взаимосвязи различных форм движения материи – одна из основных образовательных
функций межпредметных связей, которые выполняют в обучении биологии и химии
такие функции :
 методологическую – формирование целостности и развития природы;
 образовательную – формирование системности знаний о природе;
 развивающую, которая отражает роль межпредметных связей в развитии
системного и творческого мышления учащихся;
 -воспитывающую, выраженную в необходимости установления межпредметных
связей в процессе обучения биологии и химии; конструктивное сотрудничество
учителей разных предметов.
Комплексный подход в воспитании усиливает воспитательные функции
межпредметных связей курса биологии и химии, содействуя тем самым раскрытию
единства природы – общества – человека. Школьный курс биологии построен таким
образом, что учителю, начиная с самых первых уроков, приходится прибегать к
математическим, физическим, химическим, географическим понятиям и законам,
объясняя явления природы. Учащиеся затрудняются самостоятельно обобщать и
применять знания из нескольких предметов, поэтому желательно проводить
интегрированные уроки, помогая школьникам создать целостное восприятие
изучаемых предметов, явлений, процессов
На уроках химии и биологии в 10 и 11 классах большое внимание уделяется
белкам, липидам, углеводам, нуклеиновым кислотам. Подробное изучение учебных
программ показало, что на фоне дефицита учебного времени при изучении этих тем
существует дублирование значительной части материала в учебниках по химии и
биологии. Именно поэтому целесообразно проведение интегрированных уроков по
темам «Вода в природе и в организме», «Строение и функции белков», «Свойства
липидов и углеводов и их биологическая роль», «Биосинтез белка», «Строение,
свойства и функции нуклеиновых кислот», «Рациональное питание с точки зрения
химии», «Ферменты и их роль в организме», «Химические и биологические методы
защиты растений», «Что такое биохимический анализ крови?», на которых достигается
глубокое усвоение учебного материала и формируется положительная учебная
мотивация.
Интегрированные уроки – это не единственный способ объединения химических
и биологических подходов к изучению природы. Множество педагогических задач
позволяет решить технология междисциплинарных проектов, а учителям дает
возможность исследовательской работы в областях знания, которые не могут быть
изучены в рамках одного предмета. Таким образом, межпредметность – это
современный принцип обучения, который влияет на отбор и структуру учебного
материала целого ряда предметов, усиливая системность знаний учащихся,
активизирует методы обучения, ориентирует на применение комплексных форм
организации обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса.
Формирование научной картины мира — это результат всего школьного
обучения, который не может быть достигнут без взаимодействия разных дисциплин,
приёмов и методов обучения.
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РОЛЬ ДИСЦИПЛІНИ „ХІМІЯ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ ТА
ТОВАРІВ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ” У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА СФЕРИ ТУРИЗМУ
Горбунова Н.О.
Житомирський національний агроекологічний університет
nadezhgor@rambler.ru

Сучасний туризм справляє вагомий вплив на всі сторони суспільного життя.
Позитивний вплив туризму на економіку ні в кого не викликає сумнівів. Водночас,
туризм, як і будь-який інший вид діяльності людини, тісно пов’язаний з природним
середовищем. Неконтрольоване зростання масштабів та обсягів масового туризму
створює додаткове антропогенне навантаження на природу. Зокрема, різні галузі
туристичного бізнесу широко використовують синтетичні миючі засоби і товари
побутової хімії. Результатом цього є як негативний вплив на здоров’я окремих людей
(розвиток алергічних реакцій, дерматитів, отруєнь тощо) так і порушення екосистеми
при потраплянні цих речовин у навколишнє середовище. Особливо страждають
природні водойми, куди масово викидаються погано очищені, а часом і взагалі
неочищені стоки, що містять різноманітні хімічні речовини, зокрема фосфати.
Водночас туристична галузь як ніяка інша залежить від стану довкілля, оскільки
тільки екологічно чисті регіони можуть бути привабливими для туристів. За таких
обставин необхідно забезпечити підготовку освічених, соціально-свідомих фахівців для
сфери туризму з новим мисленням, які мають високий рівень екологічної культури.
Важливою складовою підготовки майбутніх фахівців з туристичної справи є хімічні
знання. Ці знання стануть у нагоді в їх подальшій професійній діяльності: вони
допомагають аналізувати факти, виявляти причинно-наслідкові зв’язки і приймати
рішення про раціональне і розумне природокористування. Вивчення майбутніми
фахівцями туристичного бізнесу дисципліни „Хімія синтетичних засобів і товарів
побутової хімії” забезпечить формування необхідного мінімуму знань про хімічний
склад, властивості і механізми дії миючих засобів і товарів побутової хімії; особливості
використання миючих засобів та інших товарів побутової хімії у різних галузях
туристичного бізнесу; вимоги нормативних документів, які регламентують питання
безпеки використання миючих засобів і товарів побутової хімії; вплив складових
синтетичних миючих засобів і товарів побутової хімії на навколишнє середовище і
організм людини. В подальшій професійній діяльності ці знання дадуть можливість
розробляти методи забезпечення екологічної безпеки використання миючих засобів та
товарів побутової хімії на різних об’єктах туристичної галузі; організувати системний
контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, які регламентують використання
синтетичних миючих засобів та товарів побутової хімії; аналізувати сучасні клінінгові
технології в готельній справі, ресторанній справі та розробляти заходи з їх екологізації,
вибирати миючі засоби і товари побутової хімії залежно від мети і умов їх
застосування.
Таким чином, введення до навчального плану підготовки спеціалістів з
туристичної справи курсу „Хімія синтетичних засобів і товарів побутової хімії”
сприятиме підвищенню рівня підготовки студентів, формуванню в них бережливого
ставлення до природи, особистої відповідальності за стан довкілля, сприятиме
збереженню навколишнього середовища, що дозволить більш раціонально
використовувати природні ресурси з рекреаційною метою, справлятиме позитивний
вплив на розвиток різних галузей туристичного бізнесу.
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НОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ
Журбенко В.Є.
Донецька загальноосвітня школа №8 І-ІІІ ступенів
azovchanka-69@mail.ru
Використання комп’ютерних технологій при викладанні хімії доцільно і має
багато переваг, але широко вживати їх у практику заважає недостатня комп´ютерізація
шкіл. Комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати
задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни
шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в
яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть
відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.
Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти
частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим,
різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень,
теорем та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться
повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати,
поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент.
Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить
вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що
вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому процесу є можливість
вибору рівня складності завдання для конкретного учня. Учню важливо те, що відразу
після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він
отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при
усному опитуванні.
Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель
перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративним методам. Застосування
сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких
тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній загальноосвітній школі
в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все
частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів.
Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань.
1. Довгопола О.В. Подготовка майбутнього вчителя до впровадження
комп'ютерних технологій // Освіта Донбасу. – 2006. – №3–4. – С. 116–117.
2. Затворний О., Затворна І. Використання комп'ютерних моделей на уроках хімії //
Біологія та хімія в школі. – 2004. – №4. – С. 33–37.
3. Нифантьев Э.Е., Ахлебин А.К., Лихачев В.Н. Компьютерные модели в обучении
химии // Информатика и образование. – 2002. – №7. – С. 77–85.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ В СЕДЬМЫХ КЛАССАХ
Исакова О.Д., Гришковец В.И.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
olenkaisakova.ru@mail.ru
Чтобы переварить знания,
надо поглощать их с аппетитам…
А.Франс
В настоящее время идёт поиск новых технологий воспитания и обучения, целью
которых должно стать создание условий для максимального раскрытия творческого
потенциала каждого ребёнка. Для повышения эффективности учебно-воспитательного
процесса, учителю необходимо использовать все возможные педагогические методы.
Игра – важнейшая часть досуга ребенка, ученика, культуры в целом. Игра - особо
организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил.
Игра всегда предполагает принятие решения, и желание выиграть обостряет
мыслительную деятельность играющих. Дети, однако, над этим не задумываются, для
них игра, прежде всего – увлекательное занятие. Этим-то она и привлекает учителей.
Игровая технология выгодно отличается от других педагогических технологий
тем, что позволяет ученику быть лично причастным к функционированию изучаемого
явления, дает возможность прожить некоторое время в «реальных» жизненных
условиях. Благодаря игровым приемам удается решить многие важные вопросы, а
именно заинтересовать ребенка, повысит самооценку, позволить ему самовырожаться.
Для подростков более свойственны игровые виды деятельности, в которых они
чувствуют себя свободно и комфортно, охотно принимают правила игры и естественно
воспринимают победы и их отсутствие. Именно поэтому формой закрепления и
объяснения нового материала, я использовала ряд игровых технологий.
О неудачах в игре речь не идёт, поскольку каждый участник игры работает в силу
своих возможностей, подчас благодаря коллективной работе достигается
максимальный результат. Каждый участник получает поощрение в виде похвалы,
значка, грамоты, то есть реализуется подход гуманистической педагогики.
Объект моего исследования – игра в процессе обучения химии в средней школе.
Предметом моего исследования является – воздействие игры на познавательную
активность учеников 7 класса при изучении химии.
Цель моей работы – доказать успех применения игровых технологий на
активизацию познавательной деятельности школьников при изучении химии.
Подводя результат работы, можно сделать следующие выводы:
Игра занимает 1/5 часть времени, не вытесняя практической деятельности.
Обучение школьника происходит воздействием на его органы зрения: демонстрация
опытов, чтение материала: в памяти остается 50% наблюдаемого, 30% прочитанного
материала. Органы слуха – монолог учителя, диалог с учителем, с одноклассниками,
оставляет в памяти 10% услышанного. Практическая деятельность самого ученика,
самостоятельная работа, оставляет в памяти 90% результата.
Выучить необходимый материал ученика можно либо заставить, либо
заинтересовать. Игра предполагает участие всех участников в той мере, на какую они
способны. Учебный материал в игре усваивается через все органы приема информации,
причем делается это непринужденно, как бы само собой, при этом деятельность
учащегося носит творческий характер. Причем интеллектуально развитые дети
занимают лидирующее положение, обучая отстаю щих в командной игре. Известно, что
слово сверстника имеет больший вес для подростка, чем слово учителя. Соревнование в
работе, возможность посовещаться, острейший дефицит времени – все эти игровые
элементы активизируют учебную деятельность учащихся, формируют интерес к
предмету.
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ДІОКСИНИ - СТІЙКІ ОРГАНІЧНІ ЗАБРУДНЮВАЧІ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Кошара К.П., Григор’єва А.О.
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
katya.koshara@mail.ru; graa07@mail.ru
Діоксини - це похідні дибензодіоксину і дибензофурану - трициклічних
органічних сполук, молекули яких містять від чотирьох до восьми атомів Хлору або
Брому. Найтоксичнішими з них є 2,3,7,8-тетрахлородибензо-пара-діоксин
(2,3,7,8-ТХДД) і 2,3,7,8 - тетрахлородибензофуран ( 2,3,7,8-ТХДФ).

2,3,7,8-ТХДД

2,3,7,8-ТХДФ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я людини діоксини увійшли в
десятку найбільш небезпечних забруднювачів навколишнього природного середовища.
Вони утворюються не тільки в процесі органічного синтезу, але і в природних умовах із
тих поліхлоровмісних органічних сполук, що потрапляють у ґрунт, відвали, стоки,
повітря.
Джерела надходження діоксинів: 56% - димові гази металургійної промисловості;
21% - печі спалювання виробничих відходів і сміття; 13% - виробництво паперу; 3% спалювання відходів лікарень; 1% - викиди вугільних теплоелектростанцій. За
оцінками фахівців Східна Україна і Донбас, в яких розташовані найбільші металургійні
і хімічні підприємства, належать до діоксин забруднених територій.
Накопиченню і перенесенню діоксинів у навколишньому середовищі і в
організмах людей і тварин сприяють: висока розчинність у жирах і ліпідах крові;
величезна термостійкість (більше 12000С); стійкість у кислих середовищах; період
напіврозкладання від 2 до30 років; здатність передаватися за харчовими ланцюгами;
переноситися частинками золи, сажі, пилу, ґрунту та ін. на великі відстані; здатність
вписуватися в рецептори живих організмів.
Діоксини потрапляють в організм людини з продуктами харчування (80%), з
водою і з повітрям (по 10%). Середньосвітові концентрації (нг/кг) діоксину в харчових
продуктах такі: молочні вироби -0.67, яловичина -0.48, курятина - 0.30, свинина -0.22,
яйця - 0.14. Допустима кількість діоксину при хронічному надходженні в організм
людини не повинна перевищувати 0,3 пікограм (3·10-13г) на кг ваги тіла.
Основна небезпека діоксинів полягає в ослабленні захисних властивостей
організму і придушенні імунних систем. Діоксини викликають стан своєрідного
хімічного СНІДУ.
В Донбасі, наскільки нам відомо, не ведуться систематичні роботи з діоксинової
проблеми. Це пов'язано зі складністю методів їх визначення і дорожнечею відповідного
устаткування і матеріалів. Одноразові витрати при цьому досягають сотень тисяч
доларів.
Проте, засоби знаходити необхідно, бо міські і обласні санепідемстанції вже зараз
повинні мати можливість реально оцінювати і контролювати вміст діоксинів у
середовищі свого регіону, а населення повинно, як це робиться в розвинених країнах,
знати дійсний екологічний стан району свого мешкання. Тому організація діоксинового
контролю продуктів харчування в промислово-розвинених регіонах і в Луганській
області зокрема є насущним завданням.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНЯЯ ХИМИИ.
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ ХИМИИ С УЧЕТОМ ПРИНЦИПОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Кузьменко Т.В.
ДОШ № 49 Калининского района города Донецка
Актуальным вопросом сегодня для каждого учителя есть сегодня воспитание
такого ученика, который может не только увидеть проблему и понять задание, но и
оценить их всесторонне, предложить свою точку зрения, выдвинуть свою идею и ее
разрешения.
Целью обучения химии является развитие мышления учащихся в процессе
изучения предмета. Специфика предмета состоит в том, что учащиеся должны усвоить
учебный материал через призму:
Состав
→
Строение
→ Свойства
→
Применение
Химия в контексте Устойчивого развития несет и большие возможности, и
большие опасности. Риски высоки, об этом свидетельствуют аварии на различных
заводах и предприятиях. Несмотря на опасность, химия открывает широкие
возможности для устойчивого развития. Химическая промышленность может
поддержать развитие в направлении более устойчивой жизни общества, потому что
химия – это наука о превращениях веществ и материалов.
Являясь наукой о веществе, химия не может быть не центральной наукой.
Важность и значение химии определяется той ролью, которую сыграли и играют
химические реакции, процессы и вещества в формировании планеты, в круговороте
веществ, обеспечивающих жизнедеятельность экосферы в целом.
Целью каждого учителя является привитие интереса к своему предмету,
создание условий для появления желания изучать химию, а главное поддерживать этот
интерес и развивать его различными формами и методами. Для решения этой задачи
целесообразно привлечь использование принципов устойчивого развития. Каждый
учитель стремится на уроке, построить «ситуацию успеха», то есть такой урок на
котором, каждый ученик поверил бы в себя. Помочь и учителю и учащимся достичь
этого, может применение принципов устойчивого развития на уроках химии.
Рекомендации для учителей по внедрению принципов устойчивого развития
на уроках химии.
Планируя уроки химии с учетом принципов устойчивого развития, учителю
необходимо проиллюстрировать на конкретных примерах взаимосвязи с основными
областями деятельности общества: Сельское хозяйство; Здоровье; Питание; Быт;
Финансы; Информация и коммуникация; Транспорт; Энергетика; Промышленность;
Вооружение; Культура; показать как она охватывает широкую гамму объектов.
Образование в контексте устойчивого развития должно стать обучением,
искусству пользоваться знаниями, вырабатывать мышление, анализировать проблемы в
любой сфере жизни. Приемлемы традиционные формы и методы ( беседы,
исследования, экскурсии, эксперимент, конкурсы рисунков, создание коллажей ).
Наиболее эффективной формой обучения является интерактивная модель
обучения. Суть его состоит в том, что учебный процесс происходит в условиях
постоянного, активного взаимодействия всех учащихся. Интерактивное обучение - это
такая организация учебного процесса, при которой невозможно неучастие ученика в
коллективном познании, основанном на взаимодействии всех его участников, так как
он имеет конкретное задание, за которое он должен публично отчитаться, и от его
деятельности зависит выполнение поставленного перед группой или классом задания.
Целесообразно применять такие интерактивные методы:

Метод проектов;
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Работа в малых группах;

Мозговой штурм;

Дискуссия;

Интерактивная лекция;

Кейс – метод (разбор ситуации);

Деловая, ролевая игра.
В процессе интегрирования принципов устойчивого развития в изучении химии,
можно достичь развития познавательных интересов учащихся без принуждения,
научить их работать коллективно, сознательно принимать решения, анализировать и
критически мыслить. Все это является подготовкой молодых людей к жизни и
гражданской активности.
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ИКТ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ
Мирошниченко Т.Н.
Донецкая общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №14
tnmirosh@mail.ru

В последние годы наблюдается снижение интереса учащихся к естествознанию
вообще и к химии в частности, что представляет собой одну из проблем образования.
Причины негативных изменений, появившихся в обучении химии за последние годы,
связаны с нарастанием сложности программного материала и сокращением учебного
времени на его усвоение. Цель педагогической деятельности ориентирована на
повышение качества образования через внедрение и интеграцию современных
образовательных технологий, при этом информационным технологиям отводится
ведущее место.
Для реализации нового подхода к преподаванию химии с применением ИКТ
необходимо знать возможности, предоставляемые компьютером для усовершенствования учебного процесса на каждом этапе урока.
На этапе проведения уроков компьютер позволяет:

экономить время; красочно оформлять материал; повышать эмоциональную,
эстетическую, научную убедительность преподавания;
оптимизировать процесс усвоения знаний, воздействуя на различные анализаторы;
индивидуализировать обучение; концентрировать внимание на важнейшей проблеме
урока; в любой момент возвращаться к уже знакомому материалу; самостоятельно
использовать учебный материал обучающимися.
На проработки процесса обучения у учителя появляются дополнительные
возможности:

развивать, модернизировать, корректировать электронные материалы;

систематически накапливать материал;
Использование изобразительных средств (анимация, видеофрагмент, динамические рисунки, звук) значительно расширяет возможности обучения, делает
содержание учебного материала более наглядным, понятным этапе методической,
занимательным.
Компьютерное моделирование оказывается незаменимым при изучении
химических процессов, непосредственное наблюдение за которыми нереально или
затруднено.
Компьютерные технологии дают возможность демонстрировать реакции со
взрывчатыми или ядовитыми веществами, редкими или дорогостоящими реактивами,
процессы, протекающие слишком быстро или медленно, что невозможно в школьных
условиях. Еще одним аргументом в пользу применения ИКТ является возможность
быстрого и эффективного контроля знаний учащихся. Большая часть электронных
учебников содержит упражнения–тренажеры, задачи с решениями, тестовые задания,
которые также можно составлять и самому педагогу. Смыслом и позитивным
результатом модели обучения с использованием информационного ресурса является
следующие аспекты: в центре технологии обучения - ученик; в основе учебной
деятельности – сотрудничество; позиция обучающегося в учебном процессе – активная;
перспективная цель - формирование мотивации и развитие способности ученика к
самообразованию.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
В ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «СТРУКТУРНА ХІМІЯ»
Пашкова Н. С., Пастернак О. М.
Донецький національний університет
e.pasternak@donnu.edu.ua
Впровадження в практику навчально-методичного комплексу дисципліни, до
складу якого входить дистанційний курс навчання, активно сприяє модернізації
навчального процесу. Дистанційний курс дозволяє організувати самостійну роботу
студента, формувати вміння самостійно поповнювати та оновлювати знання, вести
самостійний пошук необхідного матеріалу. Контроль знань невід’ємна складова
частина процесу навчання, це співвідношення досягнутих результатів із запланованими
цілями навчання. Використання тестових форм контролю знань безсумнівно
представляє значний інтерес, оскільки результати тестування легко піддаються обробці,
тестова форма контролю знань є найбільш наочною. Контроль знань у вигляді
тестування дозволяє об’єктивно оцінювати досліджувані характеристики педагогічного
процесу.
Дистанційний курс «Структурна хімія», розміщений на сайті дистанційного
навчання ДонНУ (http://dl.donnu.edu.ua/moodle/), необхідний для оптимізації
самостійної роботи студентів, які вивчають дисципліну «Основи структурної хімії» в
рамках навчального плану підготовки фахівців напряму «Хімія». Доповідь презентує
впровадження поточного та підсумкового контролю знань в дистанційний курс.
Розвиток та поглиблення наукових знань змінює характер і зміст теоретичних курсів,
змінюються підходи до викладання й вимоги до засвоєння. Окрім оволодіння основами
теорії хімічного зв’язку, загального ознайомлення з формальним апаратом і
термінологією
виникає
необхідність
більш
детального
знайомства
з
експериментальними методами та розрахунковими схемами, критичного розуміння
реальних можливостей і обмежень. Від студента потрібно не тільки засвоєння
загальних ідей і принципів теорії будови молекул, але і активне застосування до
актуальних завдань теоретичної хімії.
В роботі розроблено пакет тестових завдань для контролю знань та умінь
практичного використання методів структурної хімії. Застосування тестових завдань
дозволяє визначити ступінь засвоєння змісту знань, з їх допомогою можна здійснювати
поточний, підсумковий контроль знань студентів. Поточне тестування дозволяє
визначити якість знань студентів після закінчення вивчення змістових модулів курсу.
Підсумкове тестування дає оцінку знань після завершення вивчення всього залікового
модуля. Більшість розроблених тестових завдань можна віднести до закритого типу, які
допускають як одну, так і декілька правильних відповідей. Завдання з вибором
правильної відповіді сконструйовані таким чином, що не дають можливості студенту
знайти відповідь поверхневим шляхом, а змушують його мобілізувати свої знання,
пам’ять, уміння співставляти й аналізувати факти для знаходження правильної
відповіді. У тесті також присутні завдання на встановлення послідовності, завдання на
встановлення відповідності, розрахункові завдання.
Результати тестування дозволяють виявити індивідуальний індекс успішності
кожного студента, чи відповідає форма дій даному етапу засвоєння, загальний індекс
успішності групи. Спрямований контроль навчальної діяльності дозволяє викладачеві
формувати одержувані знання, досягати поставлених цілей навчання. Все це в
сукупності створює сприятливі умови для розвитку пізнавальних здібностей студентів і
активізації самостійної роботи.
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
Соколова Л.М.
Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №80
donschool80@mail.ru

Вчитель, володіючи педагогічними знаннями, при постійній взаємодії з учнями,
їхніми батьками, медичними працівниками та шкільними психологами, планує й
організовує свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення
здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу. Сучасні діти потребують від учителя
постійного пошуку нових форм і методів роботи, тому у своїй роботі постійно
звертається до різноманітних педагогічних технологій.
У класифікації освітніх технологій останнім часом відокремилася нова група
технологій – здовов’язберігаючі технології.
Здоров'язберігаючі освітні технології можна розглядати:
1) як якісну характеристику будь-якої освітньої технології, тобто її «сертифікат
безпеки для здоров'я»;
2) як сукупність тих принципів, прийомів, методів педагогічної роботи, які
доповнюють традиційні технології навчання, виховання, розвитку завданнями
здоров'ясбереження;
3) як науку, мистецтво і обов'язок навчати і виховувати учнів так, щоб вони не
тільки добре засвоювали навчальний матеріал, а й виросли здоровими.
Слід зазначити, що здоров’язберігаюча педагогіка не може бути представлена як
конкретна освітня технологія. Разом з тим, поняття «Здоров’язберігаючі технології»
об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу з формування,
збереження та зміцнення здоров’я учнів.
У здоров’язберігаючих освітніх технологіях застосовуються дві групи методів:
специфічні (притаманні тільки процесові педагогіки) та загально педагогічні
(застосовуються в усіх випадках навчання та виховання). Серед специфічних методів на
основі існуючої педагогічної практики можна відокремити такі: оповідання,
дидактичне оповідання, лекція, демонстрація, ілюстрація, відео метод, вправи,
практичний метод, ситуативний метод, ігровий метод, активні методи навчання та ін.
Мета всіх здоров’язберігаючих освітніх технологій – сформувати в учнів
необхідні знання, вміння та навички здорового способу життя, навчити їх
використовувати отриманні знання в повсякденному житті.
Загалом процес навчання в умовах здоров’язберігаючої педагогіки складається з
трьох етапів, які відрізняються один від одного як специфічними завданнями, так і
особливостями методики.
І. Етап початкового ознайомлення з основними поняттями та уявленнями.
Мета – сформувати в учнів елементарні уявлення про основні поняття здорового
способу життя.
ІІ. Етап поглибленого вивчення.
Мета – сформувати повноцінне розуміння основ здорового способу життя.
ІІІ. Етап закріплення знань, умінь та навичок збереження і зміцнення здоров’я та
їх подальшого вдосконалення.
Мета – сформувати навички збереження здоров’я у повсякденному житті.
Завдання кожного з означених етапів можна вирішувати як одночасно, так і
послідовно, оскільки вони всі тісно взаємопов’язані.
Вчитель постійно повинен піклуватися, використовуючи свої здібності, про
збереження психічного і фізичного здоров'я дітей, підвищувати стійкість нервової
системи учнів.
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Я вважаю, що здоров'язберігаючі технології сприяють отриманню, в якості
результату, наступної моделі особистості учня:
• фізично, морально, духовно здорова особистість;
• освічена, адаптована до умов нестабільного соціуму;
• усвідомлює себе як біологічна, психічна, соціальна істота;
• усвідомлює необхідність здорового способу життя і безпеки життєдіяльності як
умов благополучного існування людини;
• відчуває стійкий інтерес до позновательной і рухової діяльності;
• здійснює самоконтроль, особистісний саморозвиток і творчу продуктивність.
Виходячи з усього, що було сказано раніше, здоров'язберігаючий урок - це урок,
який забезпечує учневі і вчителю збереження запасу їх життєвих сил від початку до
кінця уроку.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
НА УРОКАХ ХІМІЇ
Тарасенко У.О.
Донецька загальноосвiтня І – ІІІ ступенiв школа № 20
utarasenko@mail.ru

Фoрмувaння нaвичoк критичного мислення часто порiвнюють з одним з основних
завдань освiти – навчитися aнaлiзувaти, узагальнювати, oцiнювaти, рoзв’язувaти
проблеми, вибирати, щоби думати i дiяти сaмостiйно, творчо. Унiверсaльний характер
цих навичок дозволить учням використовувати їх протягом усього життя. Поєднання
двох вищезазначених аспектiв (емoцiйнoгo та рaцiонaльнoгo), а також реалiзaцiя
методiв критичного мислення на уроках хiмiї сприятимуть формуванню правильного
розумiння учнями законiв природи.
Педагогiчний дoсвiд показує, що розумiння сутi хiмiчних процесiв нaвкoлишньoгo
свiту й формування нaвичoк дiй у першу чергу пoв’язaнi з вiдпoвiдними методами
навчання. Ще Кoнфуцiй сказав: «Марне навчання без думки, небезпечна думка без
навчання».
Успiшному засвоєнню хiмiї як уроку часто заважає мала кiлькiсть педaгогiчних
методiв або їхня схожiсть мiж собою. В основному, це розповiдь вчителя,
розв’язувaння хiмiчних рiвнянь, розв’язувaння зaдач, iнколи
лабораторна або
практична роботи, демонстрaцiя вчителя. Вищезгадaнi методи мало стимулюють учнiв
до активної та творчої сaмостiйної роботи, не примушують їх мислити й не нaдiляють
креaтивнiстю. Так склалися умови, що вчитель презентує себе як єдине джерело нової
iнформaцiї, урок перетворюється на монолог, а учень з активного учасника – на
пасивного спостерiгaчa. Вiдсутнiсть методiв, якi б спонукали до взаєморозумiння та
спiльної роботи, може бути однiєю з причин того, що велика кiлькiсть учнiв вважають
хiмiю складним, нецiкaвим та незрозумiлим предметом серед шкiльних дисциплiн.
Використання на уроках хiмiї методiв критичного мислення допомагає покращити
якiсть урокiв, а також викликати зацiкaвленiсть предметом. Урок стає бiльш
насиченим, бiльш результативним. Коли учень бачить зв язок хiмiї з повсякденним
життям, у тому числi з екологiчними проблемами, у нього формується iнтерес до
пiзнання, до цiлеспрямовaної внутрiшньої мотивaцiї для подальшого отримання знань.
Учитель спонукає думати, порiвнювaти, судити. Учень зацiкaвлений у своїй роботi, вiн
прaцює зaрaди самого процесу, а не для того, щоби його хтось визнав. Учень, який має
внутрiшню мотивацiю, є бiльш творчим, чaстiше обирає склaднi завдання, його знaння
є глибокими, краще утримуються в пaм ятi. У декiлькa разiв пiдвищується ефективнiсть
уроку, бо учень робить те, що йому подобається, робить для себе та з рaдiстю.
На іншому рiвнi формуються стосунки «вчитель-учень», що працюють як
рiвнопрaвнi пaртнери. Учитель бiльше не нaмaгaється чомусь нaвчити, а створює
умови, зa яких учень хоче нaвчатися сaм.
Уроки хiмiї – це заняття, де учнi опрацьовують рiзну iнформацiю, розв язують
проблеми, зaдачi , оцiнюють ситуацiї, обирають рaцiональнi способи дiяльностi, де є
плiднi умови для розвитку критичного мислення. Поряд iз хiмiчними методами, без
яких неможливе опанування хiмiчного мaтерiалу, на прaктицi доцiльно
використовувати технологiї розвитку критичного мислення. Програма з хiмiї зазначає:
«Метою навчання хiмiї є формування зaсобами навчального предмета ключових
компетентностей учнiв, необхiдних для соцiалiзацiї, творчої сaмореалiзацiї особистостi,
розумiння природничо- нaукової кaртини свiту, вироблення екологiчного стилю
мислення i поведiнки та виховання громaдянина демократичного суспiльствa».
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