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ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТУ FO4800
НА СПЕКТРОСКОПІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФЕНОЛОВОГО ЧЕРВОНОГО
Голуб Є. Р., Жук Л. П.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна 72, Україна
golub0208@gmail.com
Поширюється застосування поліелектролітів для модифікації властивостей
органічних реагентів. Завдяки наявності катіонних або аніонних груп, вони можуть
виявляти різноманітні властивості. Мають високу здатність утворювати комплексні
зв’язки з металами, що робить їх цінними для створення нових аналітичних форм.
Показано вплив поліелектроліту FO 4800 на спектроскопічні властивості фенолового
червоного (ФЧ), відомого кислотно-основного індикатора для визначення точки
еквівалентності при титруванні розчинів,а також в медицині та мікробіології.
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Рис. 1. Спектри поглинання ФЧ у
Рис. 2. Залежність ∆А від рН розчинів
відсутності (1–3) та присутності FO 4800
ФЧ при концентрації FO 4800:
(1’–3’) при рН: 6,0 (1'1), 7,0 (2'2) та 8,0 (3'3). (1 – 4 мг/л); (2 – 8 мг/л); (3 – 16 мг/л).
СФЧ = 1ˑ10-5 моль/л, СFO 4800 = 4 мг/л,
СФЧ = 1ˑ10-5 моль/л, l = 2 см, λ = 560 нм,
l = 1 см, СФ-26
СФ-26. Розчин порівняння ФЧ
Зі спектрів ФЧ в присутності флокулянта FO 4800 (рис. 1): максимуми смуг
поглинання (R2-)-форми ( при 560 нм) в присутності полімерної речовини з'являються
в більш кислому середовищі порівняно з дисоціацією барвника. Це супроводжується
збільшенням інтенсивності поглинання обох смуг в спектрах. Прискорення процесу
утворення аддуктів з дианіонною формою ФЧ (R2-) супроводжується переважним
зв’язуванням з моноаніоном барвника, що може бути пов’язано з утворенням ІА за
рахунок зсуву кислотно-основної рівноваги і утворенням агрегатів барвника на
полімерному ланцюгу одночасно.
Максимальний модифікуючий вплив на спектральні властивості барвника
досягається при концентрації флокулянта FO 4800 16 мг/л (рис. 2), що може бути
використано для створення оптимальних умов отримання нового аналітичного реагента.
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ВИЗНАЧЕННЯ ХАРЧОВОГО БАРВНИКА ТАРТРАЗИНУ У ГІРЧИЦІ
З ВИКОРИСТАННЯМ ТВЕРДИХ АМАЛЬГАМНИХ ЕЛЕКТРОДІВ
Дмухайло А. В., Дубенська Л. О.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
andreii.d@ukr.net
Розвиток технологій виробництва харчових продуктів нерозривно пов'язаний з
широким використанням харчових добавок. Чільне місце серед різноманітних добавок
займають харчові барвники, які надзвичайно широко використовують для забарвлення
різноманітних алкогольних та безалкогольних напоїв, солодощів, соусів, лікарських
препаратів, косметичних засобів, побутової хімії. За підрахунками вчених Україна
споживає близько 85–100 тонн харчових барвників на рік.
Харчові барвники прийнято поділяти на природні та синтетичні. Синтетичні
харчові барвники можуть бути канцерогенами, мутагенами, алергенами. Серед
синтетичних харчових барвників практично немає нешкідливих.
Широке використання харчових барвників дозволяє недобросовісним
виробникам фальсифікувати продукцію. Відома якісна та інформаційна фальсифікація,
яка виявляється в наявності дозволених або заборонених харчових барвників не вказаних
на етикетці; підміна вказаного на етикетці барвника іншим та перевищення максимально
дозволеного вмісту у продукті.
Одним з найбільш уживаних
харчових барвників є тартразин (Е102) –
жовтий моноазобарвник, у своїй структурі
містить гетероциклічне ядро піразолону.
Завдяки особливостям будови легко
відновлюється на ртутних електродах.
Тартразин дозволений в багатьох
Структурна формула тартразину
країнах світу в тому числі і в Україні.
Згідно
міжнародних
нормативних
документів прийнятне добове надходження тартразину становить 7.5 мг / кг ваги / добу.
Поряд з цим опубліковано роботи про негативний вплив тартразину на організм людини.
Тому розроблення швидкої, простої та недорогої методики визначення є актуальним
завданням аналітичної хімії.
Нами було розроблено вольтамперометричну методику визначення тартразину у
гірчиці на твердих амальгамних електродах (полірованому та модифікованому ртутним
меніском). Тверді амальгамні електроди мають усі переваги ртутних електродів, разом з
тим набагато екологічніші і простіші у роботі. Для визначення вмісту барвника відібрану
пробу зважували, розчиняли в буфері Брітона-Робінсона з pH 3.4 потім центрифугували
протягом 10 хв при швидкості обертання 5000 об/хв. Отриманий центрифугат
переносили в електролітичну комірку. Розчинений кисень з комірки усували очищеним
аргоном упродовж 10–15 хв і одержували вольтамперограми в межах потенціалів від 0.05
до -1.4 В із швидкістю сканування 1 В/с.
Методику було апробовано під час аналізу гірчиці однієї із торгових марок
України, отримано збіжні і правильні результати.
Розроблена нами методика задовольняє умовам чутливості, селективності,
надійності, а також зеленої хімії, оскільки не потребує органічних розчинників для
пробопідготовки. Легка і проста конструкція твердих амальгамних електродів дозволяє
виконувати серійні вимірювання, а також вимірювання у потоці, що важливо для
виробничих лабораторій.
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СПОСІБ ПОЛЯРОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ N-ОКСИДУ НІКОТИНУ,
ОТРИМАНОГО ЗА ДОПОМОГОЮ КАЛІЙ ПЕРОКСИМОНОСУЛЬФАТУ
Душна О. М., Дубенська Л. О.
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Кирила і Мефодія, 6, 79005 Львів, Україна
olgadushna88@gmail.com
Нікотин (S) -3-(1-метилпіролідин-2-іл)піридин) – один з представників алкалоїдів
піридинового ряду, який міститься в листі та стеблах тютюну та інших представників
родини пасльонових, і, відповідно, в сигаретах, сигарах та в заправках до електронних
сигарет. Його водорозчинну сульфатну сіль (нікотин сульфат) широко застосовують як
сильний інсектицид. Нікотин діє на центральну нервову систему, поліпшуючи настрій у
курця, змушує відчувати себе більш розслаблено. Цей ефект є однією з особливостей
нікотину, яка призводить до звикання і розвитку тютюнозалежності. Крім того,
багаторазове вживання нікотину викликає фізичну і психічну залежність, довготривале
вживання призводить до гіперглікемії, артеріальної гіпертонії, тахікардії, сердечної
недостатності та інфаркту міокарда. Нікотин разом зі смолами сприяє розвитку
онкологічних захворювань, зокрема раку легень, гортані. Нікотин використовують
також у засобах для лікування тютюнозалежності. Великі дози нікотину викликають
параліч нервової системи. Тому виконання аналізу на вміст нікотину та його метаболітів
в біологічних зразках та сигаретах, тютюні є актуальним завданням.
В організмі людини під дією ферментів печінки нікотин метаболізує до котиніну
та до відповідних N-оксидів. Нікотин та його метаболіти, зокрема N-оксиди,
найпоширеніші хімічні речовини, які містить тютюновий дим. Також такі N-оксиди
можна отримати в процесі окиснення нікотину.
Ми розробили методику полярографічного визначення N-оксиду нікотину.
N-оксид нікотину отримували окисненням за допомогою калій пероксимоносульфату у
середовищі універсальної буферної суміші. Оптимальним для окиснення є рН 9,3. Для
кількісного виходу продукту тривалість окиснення повиннна становити не менше 10 хв
за температури 40 оС. Бажано, щоб концентрація окисника не перевищувала 10-4 М.
Для забезпечення найбільших струмів
відновлення рН суміші після окиснення
зменшували до 4,5, додаючи хлоридну
кислоту. На полярограмах відновлення
N-оксиду нікотину простежується два
піки: за потенціалу –0,78 В та за –1,1 В. Як
відомо з літератури, сам нікотин
відновлюється на р.к.е. за потенціалу –
1,1 В, однак цей пік широкий і нечіткий. У
зазначених умовах лінійна залежність
струму відновлення від концентрації
N-оксиду нікотину зберігається в межах
Рис. 1. Вигляд полярограми відновлення
від 1∙10-6 до 4∙10-5 М з коефіцієнтом
N-оксиду нікотину
кореляції R 0,99787 при швидкості
сканування 0,5 В/с. Нижня визначувана концентрація для N-оксиду нікотину (за першим
піком відновлення) становить 4,2∙10-6 М, а для нікотину (за другим піком) – 4,9∙10-6 М.
Отже, полярографічно можна визначати нікотин та його метаболіт N-оксид
одночасно з однієї проби без попереднього розділення.
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POLAROGRAPHIC REDUCTION OF ROBENIDINE
Ivakh S. R., Dubenska L. O.
Department of Analytical Chemistry, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
sophiaivakh@gmail.com

-I, A

Coccidiosis is a common infectious amoebic illness affecting domestic animals and
especially poultry. The disease has several forms. The acute form of coccidiosis leads to high
mortality, chronic form causes weight gain reduction, poor feed conversion and insufficient egg
production in poultry. Nowadays this disease is the most dangerous parasitic disease of poultry.
Robenidіne [1,3-bis(p-chlorobenzylideneamino)guanidine hydrochloride] is special
feed additives which are added to prevent animal’s coccidiostats. Presently it actively used in
agriculture. However, contamination of animal meat with coccidiostats may occurs, thereby
causing adverse effects in humans consuming such meat.
Therefore, reliable methods are needed for accurate qualitative and quantitative
determination of robenidine. There are very limited number of robenidine determination
methods. Chromatography with various detectors are commonly used. Good alternative to
known methods of robenidine determination are electroanalytical methods, particularly
voltammetry, which combines high selectivity and sensitivity, relatively, inexpensive
instruments, quickness of use and possible automation as well.
The behavior of robenidine in hanging
mercury drop electrode were investigated. The
10
robenidine directly reducted on hanging mercury
drop electrode and did not need derivatization to
other forms. Cyclic voltammogram of robenidine
5
is shown in Fig. 1.
The different factors, which can affect the
reduction of robenidine, was investigated. The
study of the pH influence was performed in the pH
0
range from 0.5 to 10. The current of the reduction
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
peak reaches maximum at pH 1.3, then decreases
-E, V
with increasing pH. The initial studies were
Fig. 1. Cyclic voltammogram in
performed in the presence of HCl, HClO4, HNO3,
robenidine solution at HCl as
H2SO4 and H3PO4 as well. The best results were
background electrolyte, pH 1.3,
Crobenidine = 4.0×10-5 mol/L, υ = 0.5 V/s obtained in the presence of hydrochloric acid as
background electrolyte. Therefore, this acid was
on HMDE
chosen to get proper pH, ionic strength and highest
current values in following measurements.
Additionally, the analytical parameters were determined. The calibration curve with
different values of the concentration of the robenidine solutions were constructed. The linear
dependence of reduction current vs. concentration were obtained in range from 2.3∙10–7 mol/L
to 2.0∙10–5 mol/L. The detection limit is 1.9∙10–7 mol/L, the quantitation limit is 5.7∙10–7 mol/L
and the corelation coefficient is 0.9999.
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ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ТЕРМІЧНОГО АНАЛІЗУ
ГІДРАТОВАНИХ ФОСФАТІВ
Філіпова П. О., Коречко С. А., Антрапцева Н. М.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
aspirant_nubipu@ukr.net
Послідовність фізико-хімічних і структурних перетворень, що відбуваються під
час термообробки гідратованих фосфатів, визначають, використовуючи термоаналітичні
методи дослідження, зокрема термографічні. У наш час наукові критерії вибору
швидкості нагрівання зразка під час термографічних досліджень відсутні. Її підбирають
емпірично, найчастіше з інтервалу 2.5–10.0 град/хв. Зазвичай, відмічають температури
початку і завершення теплових ефектів на термічних кривих, обмежуючись
конкретизацією тільки цих величин. Однак, швидкість нагрівання суттєво впливає на
природу термолізу і, зокрема, на особливості кристалізаційних процесів, які
відбуваються одночасно чи послідовно з його дегідратацією.
Мета цієї роботи – обґрунтувати вибір умов зневоднення Zn2Р2O7∙5H2O –
фосфату-матриці для синтезу твердих розчинів гідратованих і безводних дифосфатів.
Вибір умов зневоднення здійснювали за допомогою диференціально-термічного
аналізу (деріватограф Q–1500 D, тиглі платинові з кришкою, наважка зразка 100–300 мг,
еталон порівняння – свіжопрожарений Al2O3).
Для отримання надійних відтворних експериментальних результатів виконували
серії дослідів, в яких вивчали термічну поведінку Zn2Р2O7∙5H2O в динамічному
(швидкість нагріву 1.25, 2.5, 5.0 і 10.0 град/хв.) і квазіізотермічному (лабіринтовий
платиновий тримач проб, швидкість 0.6, 3.0 град/хв.) режимах.
Для з’ясування процесів, що відбуваються на різних стадіях термічної
дегідратації, відбирали проби зразка при температурах, що відповідають тепловим
ефектам на кривій ДТА. Отримані продукти термолізу аналізували за допомогою
хімічного, рентгенофазового аналізів, ІЧ спектроскопії. Для запобігання часткової
регідратації зразків під час охолодження і отримання інформації про всі проміжні фази
виконували запис ІЧ спектрів у процесі нагрівання. Для цього зразок, запресований з КВr
ставили у піч, яка перебуває в кюветному відділенні спектрометра, і нагрівали. У разі
досягнення температури теплових ефектів, нагрів припиняли і реєстрували ІЧ спектр
зразка при постійній температурі.
Аніонний склад продуктів термообробки визначали методом роздільної
кількісної паперової хроматографії. Розшифровування природи аніонного складу
виконували окремо для твердої фази (сольового компонента) і вільних фосфатних
кислот, що утворюються в якості одного з проміжних продуктів термолізу. Аналіз
останніх виконували за їх попередньої екстракцію висушеним ацетоном.
Аналіз даних, одержаних з врахуванням наведених методичних особливостей,
свідчить про те, що спроби розділити накладені один на одного на кривій ДТА
Zn2Р2O7∙5H2O ендотермічні ефекти, варіюючи швидкісними режимами термообробки, не
призвели до позитивного результату. Принципових відмінностей в ході термічних
кривих не спостерігається. Збільшення швидкості нагріву з 5.0 до 10 град/хв. призводить
до зміщення температурних інтервалів реалізації обох стадій зневоднення Zn2Р2O7∙5H2O
і супроводжується ще більшим накладенням теплових ефектів. За зниження швидкості
нагріву з 5.0 до 2.5 і 1.25 град/хв. теплові ефекти набувають розширені форми незначної
інтенсивності, що знижує результативність термоаналітичних досліджень.
Отже, оптимальним режимом зневоднення Zn2Р2O7∙5H2O є термообробка в
динамічних умовах із швидкістю нагрівання 5.0 град/хв.
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МЕТОДИКА КОНЦЕНТРУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЛЮМБУМУ У ВОДІ
З ВИКОРИСТАННЯМ КРАУН-ЕТЕРІВ
Кроніковський О.1, Мисюк О.1, Стаднічук Н.2
1
Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна
2
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені
академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
oleg.kronikovsky@gmail.com
Одна з основних екологічних проблем людства – якість питної води, яка напряму
пов’язана з станом здоров’я населення, екологічною чистотою продуктів харчування, з
рішенням проблем медичного та соціального характеру. Активна техногенна діяльність
людини призводить до забруднення природних вод сполуками важких металів, в тому
числі й Плюмбуму. Гранично ж допустима концентрація (ГДК) вмісту Плюмбуму в
питній воді складає 10 мкг/дм3 (згідно вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10).
Для кількісної оцінки вмісту Плюмбуму в воді використовується ряд аналітичних
методів. Досить експресним і чутливим методом визначення Pb є атомно-абсорбційна
спектроскопія в полуменевому чи електротермічному варіантах. Однак пряме
визначення Плюмбуму на рівні ГДК даним методом часто ускладнюється заважаючим
впливом сторонніх йонів, що присутні в природних водах. Для послаблення цього
впливу іноді можна скористатися застосуванням хімічних модифікаторів. Ефективним
підходом для усунення завад з боку йонів металів, що заважають визначенню
Плюмбуму, і суттєвого підвищення чутливості методу аналізу є попереднє сорбційне чи
екстракційне концентрування.
Метою даної роботи була розробка методики екстракційного селективного
вилучення та одночасного концентрування Плюмбуму з природних вод у вигляді
різнолігандного комплексу з 18-краун-6 та трихлорацетат-йоном з послідуючим атомноабсорбційним визначенням.
Широкий інтервал рН вилучення комплексу Плюмбуму з 18-краун-6 та
трихлорацетат-йоном, найбільш високе, в порівнянні з комплексами других металів,
значення константи екстракції, що забезпечує необхідну селективність вилучення та
дозволяє сконцентрувати Плюмбум з великих об’ємів водної фази, дали можливість
розробки методики екстракційно-атомно-абсорбційного визначення Плюмбуму в різних
об’єктах, в тому числі і в воді. Методика заключалась в наступному. В ділильну лійку
поміщають аліквотну частину (< 990 мл) досліджуваного розчину, що містить 5–200 мкг
Pb2+, 10 мл 7 моль/л розчину трихлорацетатної кислоти, доводять об’єм водної фази до
1000 мл бідистильованою водою і екстрагують Плюмбум двома порціями 0,2 моль/л
хлороформного розчину 18-краун-6 по 25 мл протягом 2–3 хв кожною. Екстракти
збирають, відганяють хлороформ до об’єму 10 мл, залишок переносять в мірну колбу
ємкістю 25 мл, доводять до мітки спиртом (метанол, етанол, ізопропанол) і визначають
вміст Плюмбуму атомно-абсорбційним методом. Результати визначення Плюмбуму при
його вмісті в воді 0,010 мкг/мл та 0,020 мкг/мл в присутності 200-кратного надлишку
цілого ряду катіонів сторонніх металів підтвердили селективність та точність методики.
Методика апробована нами на реальних об’єктах. Об’єктами досліджень була
річкова вода (р. Либідь) і озерна вода (Нижнє озеро Голосіївського парку). За даною
методикою нами також досліджено вміст Плюмбуму в реальних зразках води з
лабораторії Дніпровської водопровідної станції. Результати визначення вмісту
Плюмбуму в природних водах, отримані за даною методикою, мали досить близькі
значення з результатами отриманими традиційними методами ДСТУ.
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1-(1-МЕТИЛ-1Н-ПІРАЗОЛ-3-ІЛ-АЗО)-НАФТАЛЕН-2-ОЛ – НОВИЙ
ПЕРСПЕКТИВНИЙ РЕАГЕНТ ДЛЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО
ВИЗНАЧЕННЯ НІКЕЛЮ
Марчишин М. М., Шевчук Л. М., Саїк Н. А., Шкумбатюк Х. М., Ридчук П. В.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
peter_rydchuk@yahoo.com
Роль нікелю в сучасній промисловості важко переоцінити – цей метал є необхідною
легуючою добавкою при виробництві нержавіючої сталі та бронелистів, різноманітних
термостійких та, водночас, корозійностійких сплавів, ювелірному виробництві та
виробництві різнотипних акумуляторів. Хоча нікель є біогенним мікроелементом,
необхідним для нормального розвитку живих організмів, проте водночас, як відомо,
сполуки нікелю є токсичними та канцерогенними. Навіть металічні нікелеві покриття при
тривалому контакті зі шкірою можуть спричиняти так званий контактний дерматит, що
зумовило введення в ЄС обмеження використання нікелю у виробах, що контактують зі
шкірою. Таким чином для окреслення чіткої межі між потрібним для нормальної
життєдіяльності вмістом нікелю та небезпечними для здоров’я кількостями сполук цього
металу необхідно мати в наявності чутливі та експресні методики аналітичного контролю
його вмісту в об’єктах довкілля. Достатня чутливість визначення в поєднанні з доступністю
апаратурного забезпечення та відносною простотою його обслуговування характерна,
насамперед, методу спектрофотометрії. Це, власне, і зумовило стрімкий розвиток
спектрофотометричних методів аналізу різнотипних аналітів.
Для спектрофотометричного визначення нікелю запропоновано новий органічний
азореагент – 1-(1-метил-1Н-піразол-3-іл-азо)-нафтален-2-ол (МПАН). Встановлено, що
максимальний вихід комплексу Ni(II) з МПАН простежується в інтервалі рН 7–10
(рис. 1). При цьому взаємодія Ni(II) з МПАН відбувається ступінчасто з утворенням
комплексів складу Ni(МПАН) та Ni(МПАН)2 та характеризується хорошою
контрастністю Δmax. = 80 нм. Високе значення молярного коефіцієнта світлопоглинання
ε542 = 3,8·104 л/(моль см) дало змогу розробити високочутливу (LOD = 23 нг/мл)
методику спектрофотометричного визначення Ni(II) з інтервалом лінійності
аналітичного сигналу, що охоплює два концентраційних порядки (табл. 1). Розроблена
методика є експресною та простою у виконанні.
A
0.5

Рис. 1. Залежність оптичної густини розчинів
МПАН за відсутності та наявності Ni(II) від
кислотності середовища
(СNi(II) = 8,0·10-5 M, CМПАН = 4,0·10-5 M,
l = 1,0 см, μ = 0,4 М, λNimax. = 542 нм)
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Таблиця. 1. Метрологічні характеристики спектрофотометричного визначення Ni(II)
з використанням МПАН (СМПАН = 4,0·10-5 M, l = 3,0 см, μ = 0,4 М, λNimax. = 542 нм, pH = 9,0)
Рівняння графіка
ΔA = 0,02 + 0,95CNi(II)105
Інтервал визначуваних концентрацій, М
(0,1 – 10,0)·10-6
Межа виявлення, М
3,9·10-7
Коефіцієнт кореляції, R
0,9984
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АДСОРБЦІЯ ІОНІВ ТОКСИЧНИХ МЕТАЛІВ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМУ
IN SITU МОДИФІКОВАНОГО ПОЛІ[8-METAКРОЇЛОКСИХІНОЛІНОМ]
Панченко М. В.1, Кичкирук О. Ю.1, Яновська Е. С.2, Савченко І. О.2
1
Житомирський державний університет ім. Івана Франка, м. Житомир, Україна
2
Національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
panova_o_yu@ukr.net
Використання в аналітичній практиці нових видів селективних сорбентів з
високою ємністю щодо йонів металів, дозволяє ефективно здійснювати твердофазну
екстракцію і попереднє концентрування іонів і молекул, що суттєво підвищує чутливість
наступного аналізу.
Одним з перспективних способів створення органо-мінеральних композиційних
матеріалів з цінними сорбційними властивостями є полімеризація або in situ
іммобілізація, яка полягає у безпосередньому утворенні іммобілізованого полімерного
шару за наявності частинок неорганічної матриці. Перевагами цього способу фіксації
полімеру на твердій поверхні порівняно з фізичною адсорбцією попередньо
синтезованих полімерів є оптимальне розташування макромолекул на твердій поверхні,
що посилює фіксацію полімеру на неорганічній матриці.
8-оксихінолін – один з найвідоміших хелатотвірних реагентів, перші комплекси
якого з металами відомі ще з XIX ст. 8-оксихінолін відноситься до групових реагентів,
оскільки взаємодіє приблизно з 40 металами з утворенням важкорозчинних гідроксидів
або розчинних гідроксо- й амінокомплексів. Комплексотвірні властивості характерні
також і для оксихінолінвмісних полімерів. Модифікація поверхні пористих неорганічних
матеріалів оксихінолінсодержащими полімерами дозволяє отримати сорбенти для
видалення токсичних металів із стічних вод за рахунок їх комплексоутворення з атомами
азоту іммобілізованого полімеру.
Дана робота присвячена in situ іммобілізації полі[8-мeтaкроїлоксихіноліну] на
поверхні силікагелю та адсорбційним властивостям синтезованого композиційного
матеріалу щодо іонів Pb (ІІ), Cd (ІІ), Zn (ІІ), Mn (ІІ), Cu (ІІ) та Fe (ІІІ).
Кількість іммобілізованого полімеру у складі синтезованого матеріалу
встановлювали за допомогою термогравіметричного аналізу. За допомогою скануючої
електронної мікроскопії було встановлено поверхневу будову модифікованого
силікагелю.
В результаті вивчення сорбційних властивостей модифікованого силікагелю
встановлено, що сорбційна рівновага між сорбентом і розчином катіонів настає протягом
першої години контакту.
Було встановлено, що синтезований композит вилучає з водних розчинів
мікрокількості Cu (II), Mn (ІІ), Fe (ІІІ) та Pb (II), а також володіє достатньо високою
ємністю щодо іонів Zn (ІІ).
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POLAROGRAPHIC DETERMINATION OF METRONIDASOLE IN VETERINARY
DRUG “NOZEMAT”
Plotnikova K. M.1, Dubenska L. O.1, Ohonovskyj I. K.1, Zelenyy I. R.2
1
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
2
Drogobych lyceum, Drogobych, Ukraine
katerina27pl@gmail.com
Metronidazole (2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol) is an antibacterial and
antiprotozoal drug. The conditions that this drug may be prescribed to treat are trichomoniasis,
anaerobic bacterial infections, bacterial vaginosis, Helicobacter pylori and antibiotic-associated
diarrhea and colitis. Preparations of metronidazole have been used with some success in treating
the skin inflammations and eruptions caused by rosacea.
Metronidazole is used for the prevention and treatment of anaerobic infections of
poultry, cattle, pigs, as well as nosematosis of bees, caused by spores of Nosema Apis.
Nitroimidazoles and their metabolites can cause a negative impact on the human body, cause
disturbances in the balance of the intestinal microflora, and allergic reactions getting into the
body with food of animal origin, in particular, with honey. However, there is a suggestion that
nitroimidazoles, as well as their hydroxy metabolites, containing the original nitroimidazole
ring, are genotoxic, carcinogenic, and mutagenic. The problem of food control for the presence
of various medicines is very urgent nowadays. Therefore, the developing of new techniques for
food analysis, as well as the adapting of known techniques to analyze complex matrices, is an
actual task for analysts.
The method of polarographic determination of metronidazole in veterinary drug
“Nozemat” (manufacturer "API-SAN", Russia) is developed. This method is based on the
reduction of metronidazoles nitro group on the mercury drop indicator electrode.
Polarographic measurements were carried out on digital device MTech OVA-410 and
temperature-controlled three-electrode cell with a volume. A static mercury drop indicator
electrode, a saturated calomel reference electrode and platinum wire auxiliary electrode were
used. The accuracy of potential measurement is 1 mV. The uncertainty of current measurement
is 0.1 %.
We have researched that metronidazole is recovering with creating specific peak
at -0.64 V. Polarograms were discovered in the Britton-Robinson buffer at pH = 9.5.
Influence of the compounds of veterinary drug on polarographic determination of
metronidazole was researched. We investigated that glucose and ascorbic acid does not
influence on the polarographic recovery of metronidazole. However, oxytetracycline
hydrochloride influences on metronidazole recovery. Oxytetracycline hydrochloride is
recovering with creating specific peak at -1.45 V.
We developed technic of determination of metronidazole and oxytetracycline
hydrochloride in veterinary drug “Nozemat” using method of many additives.
Significant advantages of our developed method voltammetric analysis are the
possibility of determination of two active substances in one sample without first separating,
very simple sample preparation, fast procedure of analysis, low cost, not necessary use of
organic solvents.
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АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛІВ, IN SITU
МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІ[8-METAКРОЇЛОКСИХІНОЛІНОМ]
ЩОДО КАТІОНІВ Pb(ІІ), Mn(ІІ), Cu(ІІ) ТА Fe(ІІІ)
Савенко Т. А.1, Кичкирук О. Ю.2, Яновська Е. С.3, Савченко І. О.4
1
Житомирський державний університет ім. Івана Франка, м. Житомир, Україна
2
Національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
panova_o_yu@ukr.net
Природою створені безпечні методи очищення води, що полягають у адсорбції
антропогенних забруднювачів при проходженні води через горизонти мінералів (глин,
силікатів та алюмосилікатів, цеолітів тощо) і дозволяють зберегти її структуру та
мінералізацію. Такий механізм працював та забезпечував рівновагу між геосферами
планети протягом всього їх існування. Відповідно, його розумне використання повинно
лягти в основу найсучасніших технологій очищення водних ресурсів та відходів, які
можна перевести у розчинну форму.
У якості екологічно безпечних промислових адсорбентів-очисників
перспективним є використання таких природних мінералів України, як Подільський
сапоніт (сапонітова глина), Закарпатські кліноптилоліти Сокирницького та Тушинського
родовищ, бентоніт, вермикуліт, кольорові глини Луганщини та Криму, що відомі не
тільки своїми хорошими адсорбційними характеристиками, а й лікувальними та
цілющими властивостями.
Для вирішення специфічних екологічних завдань, зокрема для очищення стічних
вод окремо взятих виробництв, доцільно використовувати композитні матеріали на
основі природних мінералів, які промислово добувають в Україні. Відомо, що in situ
іммобілізація поверхні Подільського сапоніту, Сокирницького кліноптилоліту деякими
полімерними матеріалами підвищує їх сорбційну ємність у нейтральному водному
середовищі щодо йонів Pb(ІІ), Cd(ІІ), Cu(ІІ) та Fe(III).
У роботі досліджено адсорбційні властивості in situ модифікованих полі[8мeтaкроїлоксихіноліном] сапоніту та кліноптилоліту. Зокрема вивчено час контакту та
встановлено максимальну сорбційну ємність щодо катіонів Pb(ІІ), Mn(ІІ), Fe(III) i Cu(II)
у статичному режимі адсорбції з нейтральних розчинів.
Результати показали, що сорбційна рівновага між сорбентом і розчином катіонів
Pb(ІІ), Mn(ІІ), Cu(II) настає протягом години, а між розчином, що містить Fe(III)
протягом доби.
Слід відмітити вищу сорбційну здатність досліджуваних мінералів щодо катіонів
Pb(ІІ) та Cu(II) (майже кількісне вилучення до 99,9 %) та значно нижчу ємність щодо
катіонів Mn(ІІ) та Fe(III) (90 та 85 % відповідно).
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ВСТАНОВЛЕННЯ СКЛАДУ БЕЗДИМНИХ (НІТРОЦЕЛЮЛОЗНИХ) ПОРОХІВ
МЕТОДАМИ ХРОМАТО-МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ ТА ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЇ
Сергеєва Ю. Ю., Нікітіна А. А.
Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України,
м. Вінниця, Україна
ulisergeeva27@gmail.com
Порохи – це клас метальних вибухових речовин, основною формою хімічного
перетворення яких є стійке горіння. Розрізняють димні та бездимні (нітроцелюлозні)
порохи. Основними складовими компонентами бездимних (нітроцелюлозних) порохів є
нітроцелюлоза та пластифікатор (одноосновний порох). Інколи до вищеперерахованих
компонентів додають нітрогліцерин (двохосновний порох) та нітрогуанідин
(трьохосновний порох). Для підвищення стійкості порохів додають стабілізатори у
кількості 0,5–2 % від загальної маси речовини.
Для встановлення складу порохів марок «Сокол» та «Nobel SPORT» усереднені
проби речовин були розчинені в ацетоні, профільтровані та сконцентровані вільним
випаровуванням розчинника. Отримані органічні розчини аналізувалися на газовому
хроматографі SHIMADZU GC з мас-спектрометричним детектором GCMS-QP2020 EI за
наступних умов: параметри введення проби: пристрій для введення проби – Autoinjector
AOC-20i / Autosampler-20s, об’єм проби – 5 мкл, режим введення проби – Splitless,
температура інжектора – 280 °С, газ-носій – гелій; параметри колонки: назва – Restek
Rxi-5ms, довжина – 30 м, внутрішній діаметр – 0,25 мм, товщина плівки фази – 0,25 мкм,
потік через колонку – 2 мл/хв, початкова температура термостату колонки – 40 °С,
температурна програма термостату колонки – 40 °С (4 хв), 16 °С/хв, до 280 °С (15 хв);
параметри детектору: режими роботи – SCAN, SIM, температура джерела іонів – 200 °С,
температура інтерфейсу – 280 °С, початкова маса – 35, кінцева маса – 450, іонізація
електронним ударом. Аналіз хроматограм проводили за допомогою програмного
забезпечення GCMSsolution Version 4.45 SP1, із використанням мас-спектральних баз
даних NIST 2014, NIST 2017, MASS SPECTRAL LIBRARY OF DRUGS, POISONS,
PESTICIDES, POLLUTANTS, AND THEIR METABOLITES (5th Edition) та SWGDRUG
Version 3.4 (шляхом якісної ідентифікації виявленої речовини). Дослідженню методом
ІЧ-спектроскопії піддавалась плівка, що утворилась внаслідок застигання ацетонових
розчинів порохів. Дослідження проводилось на суміщеному ІЧ-Фур’є спектрометрі
Thermo Fisher Scientific Nicolet iN 10FX за наступних умов: діапазон реєстрації спектра –
4000–525 см-1, роздільна здатність – 4 см-1, кількість сканів – 32. Реєстрація спектрів
відбувалась у режимі порушеного повного внутрішнього відбивання. Розшифровка
спектрів виконувалась за бібліотеками ІЧ-спектрів з програмного пакета «Omnic Picta
1.5.126». Методом хромато-мас-спектрометрії у складі порохів марок «Сокол» та «Nobel
SPORT» виявлено піки речовин, масспектри яких ідентифіковані як дифеніламін
(стабілізатор, час утримання – 22,300 хв) та діоктилфталат (пластифікатор, час
утримання – 40,044 хв), а також дифеніламін (стабілізатор, час утримання – 22,127 хв) і
діетилфталат (пластифікатор, час утримання – 21,408 хв) відповідно. Методом ІЧспектроскопії у складі порохів марок «Сокол» та «Nobel SPORT» виявлено за

наявністю та відносною інтенсивністю смуги поглинання, характерні для
нітроцелюлози – ν = 1644,10 см-1 (NO2), 1273,70 см-1 (NO3), 823,65 см-1 (ON) та
ν = 1643,88 см-1 (NO2), 1273,44 см-1 (NO3), 822,76 см-1 (ON) відповідно. Фізико-хімічні
методи дослідження, а саме хромато-мас-спектрометрії та ІЧ-спектроскопії, дозволяють
ідентифікувати складові компоненти порохів та продуктів, які утворюються в ході їх
хімічного перетворення, що є важливою складовою у криміналістичних дослідженнях.
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EVALUATION OF EFFICIENCY OF ULTRASONIC EXTRACTION
OF HEAVY METALS FROM TECHNOGENICALLY POLLUTED SOILS
OF THE DNEPROVSK REGION
Chupilka M. A., Tsivka O. O., Smitііuk N. M.
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
nmtsh@ukr.net
Environmental degradation in Ukraine as a whole and in large industrial centers, such
as the Dnipropetrovsk region, in particular, requires strict control of the content of heavy metals
(HM) in soils, since this environmental object has the maximum technogenic load. Heavy
metals in various forms are able to be absorbed by plants and migrate to adjacent environments,
therefore, the determination of their content is a priority when conducting monitoring studies.
Assessment of the degree of soil pollution can be carried out on the basis of the results of
determining the gross content of heavy metals and the number of their mobile forms.
The use of ultrasound to obtain soil solutions in assessing the gross content of HM and
their mobile forms can significantly reduce the time of sample preparation. By varying the
frequency, intensity and time of ultrasonic processing of samples, the optimal parameters of the
experiment can be selected.
We used ultrasound at the stage of obtaining soil extracts in the determination of Cd,
Co, Cr, Cu, Ni, Pb, and Zn. The following solutions were used as solvents: 1.0 and 0.5 M HCl,
1.0 M HNO3, 1.0 M CH3COOH, and an ammonium acetate buffer solution with a pH 4.5. The
analysis of the content of gross and mobile forms of elements in soil samples taken in different
places of the city of Dnepropetrovsk was carried out by the atomic absorption method in an
acetylene-air flame using an S-115 PKS spectrophotometer. To obtain ultrasonic vibrations,
ultrasonic dispersers UZDN-1 and UZDN-1M were used. The ultrasonic processing parameters
varied in the following ranges: time – from 1 to 15 minutes, intensity – from 1.48 to
5.07 W/cm2, frequency – from 18 to 47 kHz.
It was shown that the parameters of ultrasound (frequency and intensity), as well as the
duration of exposure, significantly affect the degree of extraction of heavy metals in appropriate
solvents when determining mobile forms and their total content. The optimal conditions for
ultrasonic extraction of elements into solvents are selected. The conditional dissolution rate
constants of metals and their maximum degrees of extraction into each solvent are calculated.
It was found that both indicators depend on the frequency, intensity and time of exposure to
ultrasound, the nature of the solvent used and the element being determined. Accelerated soil
analysis techniques have been developed to determine the gross content of heavy metals and
their soluble forms in soil extracts, which include ultrasonic influence on the analyzed sample
and the next signal recording by atomic absorption methods. The methods are characterized by
higher reproducibility of the results compared to the known ones used in environmental
monitoring, reducing the time of sample preparation when obtaining soil extracts, and also
increasing the degree of extraction of elements during gross analysis.
The results of the determination of HM in soils using the proposed methods suggest that
in some soils of the city of Dnepropetrovsk the contents of cadmium, lead and copper are
overestimated.
The presence on the territory of cities of large industrial enterprises leads to an increase
in the content of heavy metals in the soil, which also contributes to pollution by vehicle exhaust
gases.
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ Cu(II) З ВИКОРИСТАННЯМ
3-(2-ГІДРОКСИ-НАФТАЛЕН-1-ІЛ-АЗО)-1-МЕТИЛ-1Н-ПІРАЗОЛ-4-ЕТИЛКАРБОКСИЛАТУ
Шкумбатюк Х. М., Саїк Н. А., Марчишин М. М., Шевчук Л. М., Ридчук П. В.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
peter_rydchuk@yahoo.com
Аналітичний контроль вмісту Cu(II) в різноманітних об’єктах довкілля,
насамперед продуктах харчування, а також кормах тварин є необхідною умовою
забезпечення здорового розвитку населення. Мідь є необхідним біогенним мікроелементом всіх вищих рослин та тварин. Широке та інтенсивне застосування сполук
Cu(II) у с/г як бактерицидного та фунгіцидного засобу, а також стимулятора росту та
несучості у курей може призвести до надлишкових кількостей Cu(II) в продуктах
харчування як рослинного, так і тваринного походження. Останнє може загрожувати
цілим рядом таких захворювань як дерматози, водянка, затримка росту, сильне
схуднення, зниження рівня гемоглобіну і навіть атрофія серцевого м’яза.
Спектрофотометрія займає провідне місце серед фізико-хімічних методів визначення
Cu(II) в різноманітних об’єктах природного та промислового походження. Перевагами
спектрофотометричного аналізу є доступність обладнання та простота його обслуговування,
а використання чутливих та селективних органічних аналітичних реагентів дає змогу
розробляти методики з високими хіміко-аналітичними характеристиками. Азобарвники на
основі піразольного гетероциклу є одними з таких селективних реагентів. Показано
можливість спектрофотометричного визначення Cu(II) у вигляді забарвленого комплексу з
новим аналітичним реагентом 3-(2-гідрокси-нафтален-1-іл-азо)-1-метил-1Н-піразол-4етилкарбоксилатом (КЕМПАН – від карбоксиетилметилпіразолілазонафтол). Встановлено,
що взаємодія Cu(II) з КЕМПАН відбувається в інтервалі кислотності середовища від рН 2,0
до рН 9,0. В умовах максимального виходу комплексу, в інтервалі рН 5,5–7,5,
співвідношення Cu(II) : КЕМПАН = 1 : 2 (рис. 1). Реакція характеризується хорошою
контрастністю Δmax. = 84 нм; значення молярного коефіцієнта світлопоглинання εеф.564 =
1,8·104 л/(моль см). Розроблена спектрофотометрична методика характеризується високою
чутливістю (LOD = 23 нг/мл) з межами лінійності понад один концентраційний порядок
(рис. 2) та дає змогу проводити визначення Cu(II) за значних концентраційних надлишків
іонів супутніх металів. Правильність методики спектрофотометричного визначення Cu(II) з
використанням КЕМПАН підтверджено апробацією на стандартних зразках алюмінієвих
сплавів (тип сплаву АК15МН, комплект А189).
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Рис. 1. Гіпотетична формула
комплексу Cu(II) з КЕМПАН
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Рис. 2. Градуювальний графік спектрофотометричного визначення Cu(II) з використанням КЕМПАН (СКЕМПАН = 4,0·10-5 M,
l = 3,0 см, μ = 0,4 М, max. = 564 нм, pH = 7,0)
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АЕРОБНЕ ЛАККАЗНО-МЕДІАТОРНЕ ОКИСНЕННЯ ТЕТРАЦИКЛІНУ У ВОДІ
Бойко А. О.1, Старкова Г. М.1, Гордєєва І. О.1, Кущ О. В.1,2, Шендрик О. М.1
1
Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
2
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Київ,
h.starkova.@donnu.edu.ua

[тетрациклін], μМ

Вирішення проблеми очистки природних
водних об’єктів від антибіотиків привертає все
більше уваги. Тетрацикліни є другою найбільш
поширеною
групою
антибіотиків,
що
використовують у всьому світі. Їх зростаюче
використання та неконтрольоване розповсюдження
представляє потенційний ризик для оточуючого
середовища. Тетрацикліни разом з їх метаболітами
пошкоджують
структуру
і
функцію
мікроорганізмів, індукуючи експресію гена
стійкості до тетрациклінових антибіотиків. Через
високу хімічну стійкість тетрациклін проявляє
інертність по відношенню до фізичної, хімічної та
біологічної деградації. Тому пошук нових методів і
технологій деструкції тетрациклінових антибіотиків є актуальною задачею.
Лаккази (EC 1.10.3.2) – це ферменти оксидоредуктази, здатні ефективно окиснювати
різноманітні ароматичні сполуки. Додавання окисно-відновлювального медіатора може
25
розширити спектр субстратів лаккази.
1
Оцінено потенціал лакказно-медіаторних
23
2
систем (ЛМС) для видалення тетрацикліну.
21
Лакказа Trametes versicolor у поєднанні з
3
(2,2,6,6-тетраметилпіперидин-1-іл)оксилом
19
(ТЕMPO) або 1-гідроксибензотріазолом
17
4
(1-HBT), як медіаторів показала хороші
результати
у
процесах
деструкції
15
антибіотику.
Оксидативну
деградацію
13
тетрацикліну під дією біокаталітичних
0
300
600
900
систем лакказа – ТЕМПО і лакказа
t, с
T. versicolor – 1-НВТ вивчали у цитратноРис. 1. Зменшення концентрації
фосфатній буферній системі за рН 4.5 і
тетрацикліну при його окисненні
температури 35 °C. За зміною концентрації
повітрям у цитратно-фосфатному
антибіотику у розчині слідкували за
буферному розчині у присутності
допомогою
спектрофотометричного
лаккази (1) і ТЕМПО (2), суміші лаккази і метода. В ультрафіолетовій області спектру
ТЕМПО (3), суміші лаккази і 1-НВТ (4)
тетрацикліну спостерігається інтенсивна
рН = 4.5, Т = 303 К
смуга поглинання у діапазоні 300–400 нм з
максимумом 358 нм (ε 13774 л/моль×см).
При додаванні до розчину тетрацикліну (23 μМ) лаккази (124 µг/мл) або медіатору
([ТЕМПО]0 = 5 мМ або [1-НВТ]0 = 5 мМ) інтенсивність смуги поглинання не змінюється,
а при додаванні суміші лаккази та 1-НВТ або лаккази і ТЕМПО відбувається зменшення
інтенсивності смуги поглинання на 38 % та 21 % відповідно через 900 секунд після
початку реакції.
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ДОСЛІДЖЕННЯ IN SILICO МЕТАБОЛІЗМУ МЕТІОНІНУ В ЕРИТРОЦИТАХ
ЛЮДИНИ ТА ЙОГО РОЛІ У ПІДТРИМЦІ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ КЛІТИН
Доценко О. І., Громадська Я. О.
Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
o.dotsenko@donnu.edu.ua
У попередніх дослідженнях (Dotsenko, 2019) було показано, що реакції циклу
метіоніну можуть бути залучені у процеси, спрямовані на подовження часу життя
еритроцитів з мутантними формами гліколітичних ферментів, зокрема глюкозофосфатізомеразою. У літературі є окремі відомості про наявність деяких метаболітів циклу в
еритроцитах та їх роль у процесах метилування, зниження окисного навантаження та
підтримки синтезу глутатіону. Дотепер невідома роль гомоцистеїну та фолатів в
еритроцитах, хоча рівень фолатів цих клітин використовується для діагностики низки
захворювань. Кінетичні механізми реакцій циклу метіоніну в еритроцитах практично не
досліджені. Складність метаболізму метіоніну, а також проблеми, пов’язані з
експериментальним дослідженням його регуляції, роблять математичне моделювання
перспективним методом вивчення роботи метаболічної мережі еритроцитів. У зв’язку з
цим, мета роботи полягала створенні математичної кінетичної моделі циклу метіоніну в
еритроцитах та дослідженні його впливу на функціонування інших метаболічних циклів
клітини.
Центральний вуглецевий метаболізм змодельовано з використанням моделі
Holzhütter, в якій 38 диференціальних рівнянь були побудовані на основі точних
кінетичних рівнянь. До моделі були залучені реакції відновлення метгемоглобіну
цитоплазматичними NADH-залежною cytb5- і FMN-залежною редуктазами, цикл
регенерації нуклеотидів, та цикл синтезу глутатіону. Кінетичні рівняння цих процесів
описані у літературних джерелах і базах даних. До моделі був залучений блок реакцій
участі гемоглобіну і глутатіону у окисно-відновних цитоплазматичних процесах,
описаний раніше (Dotsenko, 2016). Цикл метіоніну відтворювали за даними
експериментальних досліджень його ролі в еритроцитах та з використанням відомостей
про кінетику цього циклу в гепатоцитах, що є достатньо вивченою.
Остаточна модель включала 90 диференційних рівнянь, що описували динаміку
зміни ключових метаболітів та потоків реакцій в еритроцитах. Модель створена у
програмі COPASI, моделювання здійснювали з використанням інструментарію COPASI.
Адекватність створеної моделі перевіряли шляхом порівняння стаціонарних
концентрацій метаболітів моделі з даними літературних джерел.
Отримані розрахунки з використанням моделі дозволяють показати:
- важливість метаболізму метіоніну в еритроцитах, роль S-аденозилметіоніну
(SAM) та аденозину у якості альтернативних енергетичних джерел, роль SAM як
важливого донору метилу в багатьох реакціях трансметилування, біологічна функція
яких пов'язана з відновленням або деградацією пошкоджених віком білків. Ці процеси
набувають особливого значення в умовах окисного стресу та ензимопатій;
- роль нечасто згадуваного маршруту через SAHH як джерела аденіну і аденозину
і додаткових можливостей для створення АТP;
- надмірність шляхів порятунку, які використовують SAM і аденозин;
- роль гомоцистеїну у поповненні пулу глутатіону і його залученості у процеси
інактивації активноих форм кисню при окисному навантаженні на клітину.
- роль співвідношення [SAM]/[SAH] у тонкому регулюванні потоків реакцій
метилування білків, циклу нуклеотидів та глутатіону і передчасного старіння клітин.
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REDOX-MEDIATED DECOLORIZATION OF SYNTHETIC DYES
BY LACCASE T. VERSICOLOR
Zosenko O. O.1, Kushch О. V.1,2, Hordieieva I. O.1, Hrabik I. H.3, Shendrik A. N.1
1
Faculty of Chemistry, Biology and Biotechnologies, Vasyl' Stus Donetsk National
University, Vinnytsia, Ukraine
2
L. M. Litvinenko Institute of Physico-organic and Coal Chemistry, NAS of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
3
Vinnitsa Research Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine,
Vinnytsia, Ukraine
o.zosenko@donnu.edu.ua
Synthetic dyes are widely used in different fields including textile, paper industry,
printing, cosmetics and pharmaceuticals. Many synthetic dyes are difficult to decolorize due to
their complex structure. In recent years, much attention has been paid to the enzymatic
oxidation of the dyes using fungal oxidoreductases, such as laccases due to the effective
decolorization of wastewater. The addition of low molecular weight redox mediators to
enzymes expands the range of substrates and increases the rate of oxidation of compounds. The
aim of this study was to develop an effective method for increasing the productivity of laccase
to discolor many synthetic dyes in the presence of mediator.
We have used mediators for Trametes versicolor laccase – 3-(hydroxyimino)pentane2,4-dione (HIPD) and violuric acid (VA). These are organic compounds belonging to the class
of oximes, have a weak OH bond and easily form iminoxyl radicals, which are quite stable.
O
The following dyes were selected: azodyes – methylene
O
O
orange (MO), allura red AC (AR), mordant blue 13 (MB
H
NOH
N
13); triphenylmethane dyes – methylene green (MG),
methylene violet (MV); anthraquinone dye – reactive blue
N
O
N
O
4 (RB4); thiazine dye – methylene blue (MB) and indigo
OH
H
dye – indigo carmine (IC).
VA
HIPD
Decolorization of dyes was studied by monitoring the decrease in absorbance of
solutions at the maximum wavelength of dyes using a UV-visible spectrophotometry in citratephosphate buffer at optimal pH for each dye. The reaction proceeds very slowly in the presence
of only the Trametes versicolor laccase reaction system. Decolorization of synthetic dyes is
much faster when using the biocatalytic laccase-mediator systems. The solutions become
transparent, and the absorption bands completely disappear. The decolorization system
included a 20 μM synthetic dye in the presence of 0.497 mg/ml laccase and 5 mM HIPD or VA
in citrate-phosphate buffer pH (3–6) at T = 308 K. The Table shows the decolorization rates of
synthetic dyes by the laccase-mediator system.
Table. The initial rates of synthetic dyes decolorization by the laccase-mediator system
AR
MB13
MG
MV
RB 4
MB
IC
Dye MO
Mediator
R×108, M×s-1
VA
3.1
3.6
11.5
0.7
0.8
0.4
0.5
7.0
HIPD
0.3
0.5
9.8
0.1
0.08
2.6
1.3
0.7
The data in the Table show that the decolorization rates of synthetic dyes were different
depending on the mediator used. VA is the best mediator compared with HIPD, but HIPD is
non-toxic, easy to synthesize, and inexpensive.
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АНТИБАКТЕРИЦИДНІ І РЕГЕНЕРУЮЧІ МОДИФІКОВАНІ КОМПЛЕКСНІ
СПОЛУКИ КУПРУМ (ІІ) З АМІНОІЗОБУТИЛГЛІЦЕРИНОМ
Коваленко А. Л., Богиня О. С., Андрієнко Я. В., Кізимішина Т. О.
Дніпровський державний технічний університет. м. Кам’янське, Україна
olya_boginya@i.ua
Важливою проблемою сучасної медицини є одержання матеріалів, що володіють
антибактерицидними і регенеруючими властивостями. Відомо багато препаратів,
створених із застосуванням комплексних сполук біометалів з біолігандами, які мають
різний спектр лікувальної дії [1], але застосування хімічно модифікованих сполук із
використанням поліетиленгліколю або окисненої діальдегідцелюлози дає змогу
отримати пролонговані форми лікарських препаратів.
В роботах [2, 3] описані методики синтезу координаційних сполук Купрум (ІІ) з
біологічно активною речовиною – аміноізобутилгліцерином. Сполуки одержані в
твердому вигляді, визначені їх властивості в різних розчинниках, рН,
електропровідність, методами ІЧ-спектроскопії, магнетохімії, диференційного
термічного аналізу та рентгеноструктурного аналізу встановлено їх склад і будову.
Фізіологічно активні препарати медичного призначення були одержані шляхом
хімічної модифікації координаційних сполук КУПРУМ (ІІ) з аміноізобутилгліцерином –
NH2C(CH2OH)3і полі етиленгліколем (ПЕК)–H(OCH2-CH2)nOH двох модифікацій – ПЕК1500 (твердий), ПЕК-400 (рідкий). Для виготовлення модифікованих препаратів брали
комплексну сполуку [Cu[NH2C(CH2OH)3]2-H]H2O]∙Cl∙H2O і суміш двох модифікацій полі
етиленгліколю – ПЕК-1500 і ПЕК-400. Твердий компонент ПЕК-1500 переведено в
рідкий стан.
Лабораторні випробування на базі ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України» показали, що одержаний модифікований препарат володіє бактерицидною
дією по відношенню до мікроорганізмів – стафілококів, стрептококів, синегнійних
паличок, шлункових паличок та ін.
Препарат має виражені репаративні властивості, завдяки чому, сприяє більш
швидкому розвитку грануляції і епіталізації ран, тим самим попереджує утворення
запальних процесів.
Література
1. Рыльцев В.В. Полимерные раневые покрытия с ферментативным и
антимикробным действием. Проблемы модификации природных и синтетических
волокнообразующих полимеров: Всесоюзн. науч. конф., 29-30 окт., 1991 г.: тезисы докл.
М.,1991. С. 23.
2. Коваленко А.Л., Мазус М.Д., Поляков В.Н., Симонов Ю.А., Малиновский Т.И.
Строение моногидрата хлорида трис-(оксиметил)-аминометано-аква трис-(оксиметил)аминометана меди (II). Журнал неорганической химии, 1986. Т. 31, № 8. С.649–653.
3. Коваленко А.Л., Поляков В.Н., Зеленцов В.В. Физико-химическое
исследование бисхелатов меди (II) с аминоспиртами в твердом состоянии. Журнал неорг.
химии, 1990. Т. 35, № 3. С. 301–303.
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HOW DO TiO2 NANOPARTICLES CHANGE THE FUNCTIONALITY
OF PHOTOSYSTEM II DURING THE LIGHT PHASE OF PHOTOSYNTHETIC
PROCESS?
Krysiak S., Burda K.
Faculty of Physics and Applied Computer Science, AGH University of Science
and Technology, al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków, Poland
Sonia.Krysiak@fis.agh.edu.pl
Electromagnetic radiation from the Sun falling on the Earth surface is efficiently utilized
by plants, algae and cyanobacteria during photosynthesis. This process became an inspiration
for scientists to search for new methods of collecting and storing energy. Some mechanisms of
the light phase of photosynthesis could be a solution for the fuel-energy needs of human-kind.
Especially, understanding of the functionality of photosystem II (PSII) is needed to fully make
use of this opportunity.
The main goal of our research is an investigation of the early steps of the photosynthetic
process with special attention to the functionality of PSII in higher plants (Spinacia oleracea)
modified with the presence of titanium dioxide nanoparticles (TiO2 NPs).
In our study, we used a Joliot type electrode [1, 2], thermoluminescence (TL) [3, 4], and
Pulse-amplitude modulated (PAM) fluorometry [5]. TL and PAM measurements showed how
TiO2 NPs modulate linear electron transfer between QA and QB Plastoquinones on the acceptor
side of PSII and change the ‘open’ Reaction Centres fraction. Using a fast polarographic method
we found that O2 evolution had biphasic character and the time constants of the two channels
of oxygen yield differed by an order of magnitude in isolated photosynthetic membranes
enriched in PSII (BBY PSII). Our further studies showed that TiO2 nanoparticles may interact
with the donor side of PSII and trigger oscillatory changes of its characteristic parameters.
Obtained results allowed us to suggest a possible molecular mechanism of TiO2
nanoparticles action on both donor and acceptor sides of PSII reaction centres. This creates a
possible application of PSII-TiO2 NPs hybrid systems in constructing environmentally friendly
solar and fuel cells.
Keywords: photosynthesis, photosystem II, TiO2 nanoparticles.
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CASCADE ENERGY TRANSFER BETWEEN BENZOTHIAZOLE,
BENZANTHRONE AND SQUARAINE DYES IN BETA-STRUCTURED PROTEIN
AGGREGATES
Tarabara U. K.1, Shchuka M. M.1, Kirilova E.2, Kirilov G.2, Vus K. O.1,
Zhytniakivska O. A.1, Trusova V. M.1, Gorbenko G. P.1
1
V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
2
Daugavpils University, Daugavpils, Latvia
uliana.tarabara@gmail.com
Benzanthrone dyes, a well known class of fluorescent compounds with emission in a
wide spectral region, have found numerous applications in different areas as laser dyes, disperse
dyes for textiles and polymers, daylight fluorescent pigments, fluorescent probes for biomedical
technologies, etc. Our previous studies provided evidence for the applicability of benzanthrones
to detecting beta-structured protein aggregates, amyloid fibrils, that are thought to be involved
in the development of more than 40 human disorders [1]. In the present work we evaluated the
possibility of using this class of dyes as mediators in the cascade Förster resonance energy
transfer (FRET) occurring on the amyloid fibril scaffold. To this end, we used one of the
amyloid-sensitive benzanthrones, referred to here as A6, in combination with the classical
amyloid marker, benzothiazole dye Thioflavin T and two squaraine dyes, SQ4 and SQ1, to form
the energy transfer cascade ThT→A6→SQ4→SQ1. This system, containing ThT as a primary
donor, A6 and SQ4 as jumper dyes and SQ1 as a final acceptor, was tested for its ability to
differentiate between the fibrillar (InsF) and control or non-fibrillized (InsN) forms of insulin.
At the first step of the study the energy transfer efficiency was calculated from the
quenching of the donor fluorescence at varying acceptor concentrations both in fibrillar and
control proteins. The absence of the energy transfer from ThT to A6 was found for nonfibrillized protein (Table 1), while in the presence of InsF the FRET efficiency for this donoracceptor pair reached the value ~ 80 %. Despite the compatible energy transfer efficiencies in
the donor-acceptor pairs A6-SQ4 and SQ4-SQ1, the resulting fluorescence intensity of the final
acceptor was ~ 5 times lower in InsN compared to InsF. That’s why the distinction between
InsN and InsF at the first step of the cascade FRET plays an essential role in the whole energy
transfer process. The FRET parameters, such as the donor quantum yields (Qd), overlap
integrals (J), Förster radii (R0) and donor-acceptor distances (r) were calculated for the fibrillar
insulin. The R0 value was maximal for A6 – SQ4 pair due to high values of the quantum yield
of A6 and extinction coefficient of SQ4, along with significant overlap between A6
fluorescence and SQ4 absorption spectra. The variation of the average inter-chromophore
distances r from 2.3 nm to 4.9 nm suggests that the employed dyes reside in the different fibril
grooves. To summarize, our findings indicate that the proposed approach, based on the multistep FRET in the four-chromophore system, can be useful for the development of sensitive
fluorescence techniques for amyloid fibril detection in vivo.
Table 1. The FRET parameters
Donor –
acceptor pair
ThT – A6
A6 – SQ4
SQ4 – SQ1

EInsN , %

EInsF , %

Qd

J, M-1cm-1nm4

R0, nm

r, nm

76.6
78.9

80.3
73.7
71.3

0.022
0.128
0.014

3.19∙1014
1.87∙1016
1.52∙1016

2.9
5.8
3.9

2.3
4.9
3.3

[1] Vus K., Trusova V., Gorbenko G., Sood R., Kirilova E., Kirilov G., Kalnina I.,
Kinnunen P. (2014) Fluorescence investigation of interactions between novel benzanthrone
dyes and lysozyme amyloid fibrils. J. Fluoresc., 24, 493–504.
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PEROXIDASE ACTIVITY OF CARDIOLIPIN AND CYTOCHROME C COMPLEX
AT QUASI-STATIONARY APPROXIMATION FOR ITS REACTION STATES
Kanarovskii E. Yu.1, Yaltychenko O. V.1, Gorinchoy N. N.2
1
Institute of Applied Physics, Chisinau, MD-2028, Moldova
2
Institute of Chemistry, Chisinau, MD-2028, Moldova
oialt@mail.ru
At the present time, the intensive growth of biotechnologies is due to the active
implementation of physical research methods in many areas of bioscience and medicine. This
significantly expands the possibilities of biochemical methods of analysis and leads to the
discovery of new biochemical phenomena. In particular, the experimental detection of
peroxidase activity in the cytochrome c (Cyt) and cardiolipin (CL) complexes is based on the
use of such physical methods as the chemiluminescence analysis and EPR spectroscopy, which
provide biochemists with broad research opportunities both in vivo and in vitro. It should be
noted that, the Cyt-CL complexes are the biocomposite systems formed in the cell membranes
(CMs) and in their artificial analogues derived from the lipid mono- and bilayers, having a flat
or spherical shape. In turn, the CMs of animals and plants belong to one of the widest classes
of the natural composite biosystems. So, according to the mosaic model, it has a lipid layer as
a supporting base, the surface and inner part of which contains a mosaic of disordered inclusions
from various protein molecules (performing the transport, signaling, channel-forming and
catalytic functions). Also, the lipid bilayer, which consists of various saturated and unsaturated
lipids, is in itself a disordered mosaic of nanoscale fragments that have a liquid crystalline
structure and vary in the size and composition. Thus, the studies of the properties and structural
features of composite biosystems (natural and artificial) as well as of the various processes and
phenomena in them are extremely important for the development of medicine and
pharmacology, because such studies stimulate the elaboration and creation of different
biocomposite materials with the desired properties.
The given work is devoted to the theoretical study of the peroxidase activity of the CytCL complexes, due to which the process of lipid peroxidation (LPO) occurs in the
mitochondrial membranes (MMs). As known, a formation of the Cyt-CL complexes, which
manifest a quite high peroxidase activity, both in vivo (in the MMs) and in vitro (in the artificial
analogs of CMs based on the lipid layers) has been proven experimentally (details on the
composition, the structure and causes of the peroxidase activity of Cyt-CL complexes are
presented in the review [1]). In whole, a kinetics of the LPO process, as follows from an analysis
of the general reaction scheme consisting of 22 reactions that occur on two reaction pathways
(enzymatic and non-enzymatic), is described by a model system of differential equations (DEs)
relative to the concentrations of reagents, as shown in [1]. The contribution of lipid antioxidant
in the LPO kinetics was also taken into account. The obtained DE system allows to determine
and compare the effectiveness of the action of various lipid antioxidants on the LPO process,
performing the numerical simulation and comparing of the yields of the lipid oxidation
products; to find the unknown rate constants for some reactions, using the existing experimental
data; to evaluate the peroxidase activity of the Cyt-CL complexes, which include different types
of cardiolipin. In conclusion, we note that in this work, the analysis of quasi-stationary
approximation was carried out for various reaction states of the Cyt-CL complex (inactivated –
E1 and two activated – E2 and E3). The performed analysis shows the possibilities of
implementing different quasi-stationary regimes for the Cyt-CL complexes that are involved in
the LPO process. A role of the lipid antioxidant in the setting and bias of these quasi-stationary
regimes is also analyzed.
[1] E.Yu. Kanarovskii, O.V. Yaltychenko, and N.N. Gorinchoy, Surface Engineering
and Applied Electrochemistry, 2018, 54(5), pp. 481–497.

28

QUANTUM CHEMISTRY /
КВАНТОВА ХІМІЯ

Квантова хімія

Quantum Chemistry

DFT STUDY OF RADICAL MECHANISM FOR THE REACTION
OF DIHYDROXIFUMARIC ACID WITH THE STABLE RADICAL DPPH•
Arsene I.1,2, Gorbachev M. Yu.1, Gorinchoy N. N.1
1
Institute of Chemistry, 3, Academiei str., Chisinau MD-2028, Republic of Moldova
2
Tiraspol State University, 5, Gh. Yablocikin str., Chisinau, MD-2069, Republic of Moldova
arsene_ion@mail.ru
Many organic compounds with enol or phenol groups are effective antioxidants which
transform various free radicals into their diamagnetic derivatives [1]. From the literature it is
known that dihydroxyfumaric acid (DHFA) is a very powerful antioxidant [2], having
inhibitory properties pronounced against free radicals. In the work [3] we have proposed and
studied the ionic mechanism describing interaction between dihydroxyfumaric acid (DHFA)
and the stable radical DPPH. It was shown that this interaction begins with protonation of DPPH
and formation of the radical-cation [DPPH-H]*+. The latter forms the charge-transfer complex
with the anion of DHFA. Herein we present the computational results (DFT PBE cc-pVDZ [4])
concerning the radical mechanism of the reaction
A-H2 + 2R• = A + 2RH
which includes the two following stages (see the Figure 1).
(i) A-H2 + DPPH• = TSi = A-H• + RH

and

(ii) A-H• + DPPH• = TSii = A + RH

Fig. 1. The energy profile of the entire reaction
The transition states TSi and TSii connected with the intermolecular hydrogen transfer
were localized. This result was confirmed by the presence of one imaginary frequency in each
transition state (1541.48i cm-1 and 1224.07i cm-1, respectively). The calculated activation
energies are: 12.68 kcal/mol for the step (i) and 10.54 kcal/mol for (ii). The whole process is
exothermic one; it is accompanied with the calculated energy release of 6.34 kcal/mol.
1. W. Brand-Williams, M.E. Cuvelier, C. Berset, Food Science and Technology, 1995,
28, 25–30.
2. N. Secara, Gh. Duca, L. Vlad, F. Macaev, Chem. J. Mold. 2010, 5 (2), 59–67
3. M. Gorbachev, N. Gorinchoy, I. Arsene, Chem. J. Mold. 2015, 10(1), 89–94.
4. D.N. Laikov, PRIRODA, Electronic Structure Code, Version 6, 2006.
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QUANTITATIVE RELATIONSHIP BETWEEN ANTIOXIDANT ACTIVITY
OF 4-HYDROXYCINNAMIC ACID DERIVATIVES AND PARTICULARITIES
OF THEIR ELECTRONIC STRUCTURE: DFT STUDY
Gorbachev M. Yu., Gorinchoy N. N., Balan I.
Institute of Chemistry, 3, Academiei str., Chisinau MD-2028, Republic of Moldova
ngorinchoy@yahoo.com
The derivatives of trans-4-hydroxycinnamic acid are well known as food antioxidants
which can effectively ‘quench’ free radicals. As a measure of the antioxidant activity of these
derivatives, the rate constants of their reaction with the stable radical DPPH* can be used [1].
To reveal the electronic factors determining the rate of reaction between the title
compounds and the radical DPPH*, we have studied a number of these compounds using the
DFT B3LYP(6-31G) method. The calculated molecular systems along with the corresponding
experimental data [1] are given in the Table 1. The two last columns of the Table 1 contain the
calculated energy values E of the HOMOs of the neutral molecules and their phenoxide anions.
The calculations were performed taking into account the ethanol reaction medium.
Table 1. The experimental and theoretical data
k (a)
[M-1s-1]

Ns Compound
1
2
3
4
5
(a)

p-Coumaric acid
Ferulic acid
Sinapic acid
Methyl ferulate
Methyl sinapate

1
240
4000
278
20000

lgk
0
2.380
3.602
2.444
4.301

EHOMO (eV)
neutral form phenoxide anion
-6.125
-5.894
-5.792
-5.860
-5.760

-4.413
-4.256
-4.139
-4.210
-4.093

The values of k were determined in the ethanol medium at T = 298.15 K.

The two regression equations describing the linear dependences between the quantities lgk and
E for both the neutral forms (1) and their phenoxide anions (2) were found:
lgk = 11.257E + 68.809 (1)
and
lgk = 13.120E + 57.957, (2)
(R = 0.985; S = 0.320)
(R = 0.993; S = 0.226)
whose plots are presented in the Figure 1.
Eq. (2) means that the rate of electron transfer from the phenoxide anion to DPPH*
(which is the rate-determining step) depends on its potential energy EHOMO. At the same time,
Eq. (1) shows that the other pathway of the studied reaction is also possible. It consists in the
electron transfer from the neutral systems 1–5 to the protonated form of DPPH*. So, in our
previous work [2] we have shown the similar pathway involving the protonated form of DPPH*
takes place also for the reactions of dihydroxyfumaric acid and its dimethyl ethers with DPPH*
and includes formation of the charge-transfer complex between reagents.

Fig. 1. The graphical view of Eqs. (1) and (2)
1. M.C.Foti, C. Daquino, C. Geraci, J.Org.Chem., 2004, vol. 69, 2309–2314.
2. M. Gorbachev, N. Gorinchoy, I. Arsene, Chem. J. Mold. 2015, 10(1), 89–94.
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КВАНТОВО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАГМЕНТА МОЛЕКУЛИ
ХІТОЗАНА
Діль К. В.1, Оковитий С. І.2
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
м. Дніпро, Україна
katerina.vlodimirovna@ukr.net
Вступ. Одним з представників високоефективних емульгаторів і гелеутворювачів є
хітозан. Хітозан здатний утворювати стабільні і текучі гелі порівнюючи з іншими
полісахаридами. Перевагою є нешкідливість хітозану, він є екологічно чистим і може тривало
застосовуватися в усіх напрямках, в природних умовах цей полісахарид повністю розпадається.
Матеріали та методи. Був використаний метод квантово-хімічного комп’ютерного
моделювання, з використанням прикладних пакетів програм HyperChem і GaussView.
Результати та обговорення. В пакетах прикладних програм Gaussian і GaussView
були розроблені моделі ділянок полімерної молекули полісахариду. Виконана
геометрична оптимізація досліджуваного фрагмента хітозана (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент молекули хітозана
Оптимізацію геометрії здійснюють для пошуку стійких молекулярних структур і
перед
початком
молекулярно-динамічних
експериментів.
За
допомогою
напівемпіричних і квантово-хімічного методів розраховано поверхню потенційної
енергії фрагмента молекули хітозану, що складається з шістнадцяти фрагментів (рис. 2).

Рис. 2. Розподілення потенційної енергії на поверхності фрагмента молекули хітозана
Поверхня потенційної енергії фрагмента молекули хітозану є потенціалом
взаємодії в ізольованій молекулі атомних ядер. В мінімумах на поверхні потенційна
енергія має тільки позитивне значення. Результати моделювання дозволили встановити
ділянку в молекулярній структурі в області атомів азоту з найбільшою щільністю
негативного заряду (рис. 3). Це дозволяє зробити висновок про можливість приєднання
протона до атома азоту і обґрунтовує здатність хітозану утворювати колоїдні розчини в
органічних кислотах для використання їх при виробництві харчових продуктів.
Розчинність хітозану залежить в першу чергу від ступеня дезацетилювання, яке
характеризує заряд системи, а також залежить і від умов термообробки і розміру часток.
Чим вище температура, тим швидше розчиняється хітозан. Це обумовлено дифузійними
процесами, які прискорюють тепловий рух молекул і ступінь гідратації.
Висновки.
1. Теоретичні дослідження квантово-хімічних характеристик хітозану
підтвердили здатність даного полісахариду розчинятися в розчинах і змінювати в бік
підвищення активну кислотність суміші.
2. Встановлено корисні властивості хітозану припускають його використання в
харчовій промисловості в якості регулятора функціонально-технологічних властивостей
готових виробів.
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СТРУКТУРА И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ (E-)/(Z-)
ИЗОМЕРОВ 1,3-ДИМЕТИЛ-2-(ГИДРОКСИМИНОМЕТИЛ)ИМИДАЗОЛИЯ
Михеенко В. М.1, Сердюк А. А.2, Капитанов И. В.2,3
1
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры,
Краматорск, Украина
2
Институт физико-органической химии и углехимии им. Л. М. Литвиненко НАНУ,
Киев, Украина
3
Таллиннский технологический университет, Таллин, Эстония
vmmikheenko@gmail.com
1,3-Диметил-2-(гидроксиминометил)имидазолий йодид (DMHMI) является
высокоэффективным реагентом в процессах расщепления активированных эфиров
кислот углерода, фосфора и серы. Поскольку данное соединение может существовать в
виде E- и Z-изомеров (рис. 1, 2), свойства и реакционная способность которых могут
существенно отличаться, с целью выполнения дальнейшего сравнительного анализа и
установления корреляций «структура–свойства/реакционная способность» нами
рассчитаны ключевые термодинамические и структурные параметры этих структур с
использованием программного пакета Gaussian 09 (метод DFT; функционал B3LYP;
базисный набор 6-31+G(d)). Конъюгационные и гиперконъюгационные взаимодействия
учитывались путем проведения расчетов в программе NBO 5.0. Полученные результаты
приведены в таблице 1.

А) Протонированная
форма (ПФ)

В) Депротонированная
форма (ДПФ)

Рис. 1. E-изомер DMHMI

А) Протонированная
форма (ПФ)

В) Депротонированная
форма (ДПФ)

Рис. 2. Z-изомер DMHMI

Таблица 1. Термодинамические и структурные параметры E- и Z-изомеров 1,3-диметил-2(гидроксиминометил)имидазолия (протонированная и депротонированная формы;
расчет в программе «Gaussian-09»)
E-изомер
Z-изомер
(основное состояние BS)
(основное состояние BS)
Параметр
ПФ (q = +1)
ДПФ (q = 0)
ПФ (q = +1)
ДПФ (q = 0)
Полная энергия
-1221224,83
-1243053,25
-1221208,87
-1243035,67
молекулы, кДж/моль
E (ВЗМО), кДж/моль
-1166,87
-451,43
-1227,93
-443,57
E (НСМО), кДж/моль
-3,52
-100,03
46,39
-111,81
q (N; NOH-группа)
0,008
-0,041
0,025
-0,015
q (O; NOH-группа)
-0,207
-0,462
-0,239
-0,524
q (H; NOH-группа)
0,270
–
0,272
–
Угол (N-C-C-N), град.
180
0
-54,85
-35,41
Угол (C-C-N-O), град.
180
180
-0,31
-2,66
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π-КОМПЛЕКСИ ІОНІВ
З МАЛЕЇНОВОЮ КИСЛОТОЮ
У ТРИПЛЕТНОМУ СТАНІ
Осокін Є. С., Варгалюк В. Ф., Полонський В. А.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Укаїна
osokin@cf.dnu.dp.ua
Одним із перспективних класів металоорганічних сполук є комплекси перехідних
металів та речовин з ненасиченими С=С-фрагментом, оскільки вони проявляють високі
каталітичні, мікробіологічні та оптичні властивості. Серед таких сполук слід відмітити
π-комплекси Cu+ з ненасиченими органічними кислотами. В попередніх роботах,
досліджуватись π-комплекси іонів Cu+ з малеїновою кислотою [1]. Але механізм
утворення таких π-комплексів остаточно не з’ясований.
Тому метою даної роботи була оцінка можливості протікання реакцій утворення
π-комплексів іонів Cu+ з малеїновою кислотою (МК), які супроводжуються внутрішніми
електронними переходами в іонах Cu+. Також розглядались особливості будови πкомплексів іонів Cu+ з МК у триплетному стані. Порівнювались системи в синглетному
(основному) та збудженому (триплетному) станах, останні помічені астериском «*».
Методологія проведення квантово-хімічних розрахунків наведена в роботі [1].
Аналіз переходу триплетного в синглетний стан іонів Cu+ в π-комплексах з МК
показав, що цей процес протікає самовільно, через спарювання електронів на зовнішній
3d-орбіталі Cu+. Було встановлено, що з дисоційованою за першим ступенем молекулою
МК в якості ліганду енергетичний ефект спарювання електронів в іонах Cu+ є
найбільшим. При цьому проглядається тенденція, де зі зменшенням кількості води у
внутрішній координаційній сфері різниця енергетичного ефекту внутрішнього
електронного переходу іонів Cu+ між молекулярними та дисоційованими формами
лігандів зменшується. Для дегідратованих π-комплексів (реакції 4 та 8) ця різниця
близька до нуля.
[Cu+(H2O)3–πН2M]* → [Cu+(H2O)3–πН2M]
−131,63 кДж/моль (1)
[Cu+(H2O)2–πН2M]* → [Cu+(H2O)2–πН2M]
−141,78 кДж/моль (2)
[Cu+(H2O)–πН2M]* → [Cu+(H2O)–πН2M]
−145,27 кДж/моль (3)
[Cu+–πН2M]* → [Cu+–πН2M]
−143,35 кДж/моль (4)
[Cu+(H2O)3–πНM–]* → [Cu+(H2O)3–πНM–]
−238,68 кДж/моль (5)
[Cu+(H2O)2–πНM–]* → [Cu+(H2O)2–πНM–]
−243,12 кДж/моль (6)
[Cu+(H2O)–πНM–]* → [Cu+(H2O)–πНM–]
−157,10 кДж/моль (7)
[Cu+–πНM–]* → [Cu+–πНM–]
−143,73 кДж/моль (8)
Виявилось, що для деяких π-комплексів МК з іонами Cu+ в триплетному стані
торсійний кут вуглецевого скелету МК в декілька десятків разів перевищував значення
відносно π-комплексів з іонами Cu+ в синглетному стані. Найбільше відхилення
торсійного кута вуглецевого скелету МК спостерігалось для π-комплексів
[Cu+(H2O)–πHM–]* та [Cu+(H2O)2–πH2M]*, і становило 146° та 152° відповідно. Для
π-комплексів [Cu+(H2O)–πHM–]* та [Cu+(H2O)3–πHM–]* спостерігаються аномально
близькі значення електронної енергії системи. Для інших π-комплексів подібних
випадків не спостерігалось. Таким чином, при однакових умовах можливе існування
обох π-комплексів [Cu+(H2O)–πHM–]* та [Cu+(H2O)3–πHM–]*, що в свою чергу може
специфічним чином вплинути на подальше утворення π-комплексів для синглетного
стану іонів Cu+.
[1] Vargalyuk V. F., Osokin Y. S., Polonskyy V. A., Glushkov V. N. Features of (dπpπ)-binding of Cu(I) ions with acrylic, maleic and fumaric acids in aqueous solution. Journal
of Chemistry and Technologies. 2019. Vol. 27. P. 148–157.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗМІНИ ЛІПІДНОГО ПРОФІЛЮ
КРОВІ У ЖІНОК З ГІПЕРТОНІЄЮ І ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
Бурдейна І. С., Доценко О. І.
Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
burdeina.i@donnu.edu.ua
Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в Україні. За
даними Всесвітньої організації охорони здоров'я серцево-судинні захворювання, такі як
гіпертонія, ішемічна хвороба серця – є головною причиною смерті в світі і щорічно
забирають мільйони життів. За прогнозами, до 2030 року від цих хвороб помре 23,5
мільйона осіб. За даними УНІАН, серцево-судинні захворювання є основною причиною
смертності в Україні. До серцево-судинних захворювань належать – ішемічна хвороба
серця (серцеві напади), інсульт, підвищений артеріальний тиск (гіпертонія),
захворювання периферичної артерії, ревматична хвороба серця, вроджені захворювання
серця і серцева недостатність. Найчастіше причиною таких захворювань є поведінка і
звички людини: куріння, брак фізичної активності, неправильне харчування.
Аналіз статистичних даних обстеження мешканців Тростянецького району
Вінницької області за першу половину 2019 року показав, що з 184 обстежених осіб
віком від 40 до 55 років 15,35 % мали рівень холестерину, що перевищував 5 ммоль/л,
61,7 % – надлишкову вагу, 21,2 % – вперше виявлений підвищений артеріальний тиск.
Ми звернули увагу, що серед обстежених жінок, ці показники мали тенденцію до
зростання з віком. Так підвищений рівень холестерину був встановлений у 20 %
обстежених жінок віком понад 55 років, надлишкова вага – у 75,6 %, підвищений
артеріальний тиск – у 40,3 % (для порівняння ці показники у жінок віком до 40 років
становили відповідно 7,9, 51,1 та 9,1 %).
У зв’язку зі сказаним, мета роботи полягала у дослідженні особливостей змінення
ліпідного профілю крові у жінок різних вікових груп, що страждають на ішемічну
хворобу серця та гіпертонію.
В ході виконання роботи було обстежено 48 жінок. Середній вік обстежених
пацієнтів склав 58,315,5 років. Контрольну групу склали жінки в кількості 7 осіб,
визнані після проходження медичного огляду практично здоровими. Їх середній вік
становив 58,1512,1 років. З обстежених жінок 9 страждали на артеріальну гіпертонію I
ступеню, 14 – на артеріальну гіпертонію II ступеню, 10 – на артеріальну гіпертонію IIІ
ступеню і 15 осіб – на ІХС.
Кров для біохімічного аналізу брали з вени. Визначення вмісту ліпопротеїдів та
холестерину проводили з використанням стандартних методик. На основі даних
лабораторних досліджень розраховували індекс атерогенності – основний показник, за
яким можна достовірно судити про порушення і зробити прогноз. Експериментальні дані
аналізували для груп жінок: віком до 45 років, з 46 до 55 років, 56 до 65 і більше 65 років.
Дослідження показали зниження вмісту ЛПВЩ на 80,8 % у осіб вікової групи з
46 по 55 років порівняно зі здоровими жінками. У інших вікових групах не було виявлено
достовірних відмінностей вмісту ЛПВЩ у порівнянні з контролем. Наслідком зниження
вмісту ЛПВЩ у жінок цієї групи буде порушення обміну ненасичених жирних кислот і
тригліцеридів, розвитку резистентності до інсуліну. Рівень ЛПНЩ і холестерину був
достовірно вищий у вікових групах старше 56 років у порівнянні з іншими віковими
групами, і в усіх досліджених групах порівняно з контролем.
Проведений аналіз, вказує на залежність формування ліпідного профілю від віку,
суттєві відмінності останнього у жінок у період згасання репродуктивної функції. Ці
факти потрібно враховувати при профілактиці та лікуванні даних патологій.
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ СИНТЕЗУ ДИБАЗОЛУ
Шапкін В. П.1, Бушуєв А. С.2, Мороз О. В., Суржан М. Є.1, Дубова А. І.2
1
Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету
ім. Володимира Даля, м. Рубіжне, Україна
2
ДЗ Луганський державний медичний університет, м. Рубіжне, Україна
bushuev@i.ua
Відомо, що дибазол (2-бензилбензімідазол гідрохлорид), котрий має наступну
хімічну будову (рис.) стимулює продукування антитіл, підсилює
фагоцитарну активність лейкоцитів, макрофагів, поліпшує синтез
інтерферону. На сьогоднішній день дибазол використовують у
вигляді солі гідрохлориду при спазмах кровоносних судин,
виразкових хворобах шлунка, спазмах кишечника, а також при
лікуванні нервових захворювань.
Синтез даної біологічно активної сполуки проводили використовуючи в якості
вихідних сполук 1,2-фенілендіамін та ціаністий бензил, які попередньо отримували,
використовуючи в якості вихідної сировини виділені і очищені компоненти коксового
газу і смоли після коксування кам'яного вугілля. Процес одержання дибазолу проводили
використовуючи 1,2-фенілендіамін та ціаністий бензил, які у свою чергу отримували за
наступними стадіями:
1) Синтез 1,2-фенілендіаміну. Для цього використовували 2-нітроанілін який
відновлювали чавунними стружками у середовищі нітратної кислоти з утворенням
1,2-фенілендіаміну. Вихід продукту складав 85 %.
Відновлення нітрогрупи експериментально було також проведено з
використанням водню у присутності каталізатора (Ni/Cr2O3) або сумішшю водних
розчинів сульфгідрату та сірчистого натрію при підвищених температурах та
надлишковому тису.
2) Синтез ціаністого бензилу проводили хлоруванням толуену з наступною
обробкою бензилхлориду ціаністим натрієм.
3) Гідроліз ціаністого бензилу до фенілоцтової кислоти та її подальша
конденсація з 1,2-фенілендіаміном.
По завершенні конденсації виділення дібазолу проводили за допомогою очисної
фільтрації та кристалізації.
Проведені розрахунки за компонентами за всіма стадіями синтезу дібазолу та
складено таблиці завантажень на кожну із них. Передбачені допоміжні стадії, зокрема,
регенерації ціаністого бензилу, приготування розчину хлористоводневої кислоти та
стадії уловлювання хлористого водню. За всіма стадіями технологічного процесу
підібрано основне та допоміжне устаткування. Складені рівняння хімічних перетворень
та експериментально підібрані і вдосконалені умови синтезу основних та допоміжних
продуктів.
В результаті даних досліджень спроектовано принципову технологічну схему
синтезу дибазолу.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ ИЗ ЦВЕТКОВ ЛИПЫ
Гук В. А., Марченко С. И.
Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса, Украина
guk.v.a@mail.ru
Лекарственные препараты на основе экстрактов из растительного сырья занимают
значительную часть фармацевтического рынка, так как некоторые лекарственные
вещества не представляется возможным синтезировать или же это не рентабельно по
сравнению с извлечением этих соединений из растительного сырья. Поэтому целью
нашей работы была оптимизация процесса экстрагирования биологически активных
веществ из цветков липы.
Выбор процесса экстракции определяется биологически активными веществами,
которые необходимо извлечь из сырья в большей степени и их физико-химическими
свойствами.
Цветки липы в значительной степени содержат слизи, каротиноиды, флавоноиды,
аскорбиновую кислоту, сапонины, полифенольные соединения, хлорофилл,
органические кислоты и т.д. Наибольший интерес для нас представляли слизи,
каротиноиды, флавоноиды, хлорофил, сапонины и аскорбиновая кислота. В качестве
экстрагентов использовали дистиллированную воду и водно-этанольные растворы
различной концентрации.
Сравнительный анализ количества биологически активных веществ, полученных
в результате трехступенчатой экстракции и экстракции при интенсивном
перемешивании, показал преимущество последней.
Подготовка сырья в виде измельчения (размер частиц до 2 мм) и предварительная
обработка низкочастотным ультразвуком в целом повышает выход биологически
активных веществ, однако приводит к разрушению некоторых биополимерных молекул,
в частности слизей. Оптимальным на наш взгляд является использование процесса
замораживания-оттаивания свежего сырья или сухого после набухания в растворителе,
что также приводит к разрушению клеточных стенок и оптимизирует процесс
экстракции.
Процесс выделения индивидуальных соединений также имеет свои особенности.
Наилучший выход аскорбиновой кислоты наблюдается при экстракции 70 % этанолом
при температуре 50–60 °С, а хлорофилла – 96 % этанолом, при температуре 40 °С.
Слизи экстрагируются лучше всего кипящей водой, а использование водноспиртовых смесей приводит к их осаждению.
Сапонины лучше всего экстрагируются 50 % водно-спиртовыми растворами.
Флавоноиды лучше всего экстрагируются 70 % этиловым спиртом при
температуре 60 °С.
Таким образом, предварительное определение биологически-активных веществ,
которые необходимы для дальнейшего производства лекарственного препарата дает
возможность подобрать оптимальные условия для их исчерпывающей экстракции.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИНТЕЗУ ТА ДЕЯКИХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
4-(5-(((5-(АЛКІЛТІО)-4-МЕТИЛ-4Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ІЛ)МЕТИЛ)ТІО)-1Н1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ІЛ)ПІРИДИНІВ
Карпун Є. О.
Запорізький державний медичний університет
пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, Україна, 69035
ekarpun@yahoo.com
Гетероциклічні системи все більше привертають увагу вчених завдяки своєму
різноманітному спектру біологічних властивостей. Одними з таких систем є триазоли,
гетероциклічні системи, що містять у своїй будові 1,2,4-триазолове «ядро». Проявляючи
антимікробну, противірусну, діуритичну, протигрибкову активність, похідні
1,2,4-триазолу можуть виступати потенційними ефективними ліками і активними
фармацевтичними інгредієнтами. Спільною ознакою цих сполук є те, що триазолове
кільце не є центральним, а використовується для приєднання різних фармакофорів та
інших органічних основ.
Використовуючи попередні дослідження нами була зроблена спроба об’єднати
дві 1,2,4-триазолові системи. На нашу думку, біс-1,2,4-триазоли можуть представляти
цікавій клас біологічно активних сполук. За загальновідомими методиками синтезу,
нами досліджена реакція алкілування 4-метил-5-(((3-(піридин-4-іл)-1Н-1,2,4-триазол-5іл)тіо)метил)-4Н-1,2.4-триазол-3-тіолу з відповідними бромалканами.

Рис. 1. Синтез 4-(5-(((5-(алкілтіо)-4-метил-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)метил)тіо)-1Н1,2,4-триазол-3-іл)піридинів
За результатами роботи отримано новий ряд алкіл S-заміщених біс-1,2,4триазолів, будова яких, була підтверджена сучасними фізико-хімічними методами
аналізу. Було проведено молекулярній докінг синтезованих сполук, за яким встановлено
ряд перспективних молекул для подальших біологічних випробувань.
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ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ДИКВАЛІНІЙ
ХЛОРИДУ
Блажеевський М. Е., Ковальська О. В.
Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна
lena05021985@ukr.net
Контроль якості очищення обладнання фармацевтичних підприємств при
виготовленні лікарських засобів є важливою вимогою належної виробничої практики
(GMP) з метою попередження перехресної контамінації [1, 2]. Опрацьовано
фотометричний кінетичний ензимний метод визначення залишкових кількостей
Декваліній хлориду (ДХ) під час контролю якості очищення фармацевтичного
обладнання.
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Рис. 2. Градуювальний графік залежності
ступеня інгібування (U, %) від
концентрації ДХ

Рис. 1. Кінетичні криві індикаторної
реакції

Рівняння градуювального графіку мало вигляд y = 11,09 x +11,378, r = 0,99.
Градуювальний графік представлений в інтервалі концентрацій 2,12–6,33 мкг/мл,
а межа кількісного визначення – LOQ = 0,1 мкг/мл, при цьому гранично допустима
концентрація аналіту у змиві з обладнання – 0,5 мкг/мл.
Для розробленої методики встановлено такі валідаційні критерії прийнятності за
наступними показниками: специфічність, лінійність, точність та межа кількісного
визначення. Здійснене визначення залишкових кількостей Декваліній хлориду на
поверхні фармацевтичного обладнання. Отримані результати задовільняють критерії, що
висуваються до процедури очищення фармацевтичного обладнання. Опрацьована
методика дозволяє кількісно визначити до 20 % від гранично допустимої концентрації
Декваліній хлориду. За результатами отриманих даних можна дійти висновоку,
запропонована методика характеризується задовільною лінійністю градуювального
графіка для заданого діапазону концентрацій аналіту при заданій максимальній
невизначеності max(∆x) = 3,3 %.
1. Аналитическая химия в создании, стандартизации и контроля качества
лекрственных средств в 3 томах / под ред. В.П. Георгиевского. Харків, 2011. С. 128.
2. Валидация методик контролюкачества очистки оборудования / А.В. Егорова и
др. Аналитика и контроль. 2015. Т. 19, № 4. С. 387–395.
3. Rapid at–line pharmaceutical cleaning verification using a novel light induced
fluorescence (LIF) sensor. D.N. Peles [et al.] J. Pharm. Biomed. Anal. 2013. Vol. 72. P. 1–7.
4. Schmidt A. H.; Stanic M. UPLC-MS/MS in support of cleaning validation studies in
an cephalosporin antibiotics production facility. GIT Laboratory J Europe, 2012, 5: 6.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МАГНІТОКЕРОВАНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
З ІМУНОГЛОБУЛІНОМ ЛЮДИНИ
Свиридюк К. П., Кусяк Н. В., Кусяк А. П.
Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна
sviridyukk-97@ukr.net
Потреба у матеріалах, які беруть участь у процесах метаболізму біооб’єктів та
здатні цілеспрямовано змінювати його, обумовлює необхідність створення
наноструктурних композитів із багаторівневою ієрархічною архітектурою та
поліфункціональними властивостями, які розпізнають та селективно взаємодіють з
клітинами, бактеріями, вірусами та іншими біооб’єктами. Серед таких композитів
особливе місце належить магніточутливим структурам керованих магнітним полем, а їх
розмірні характеристики та високорозвинена поверхня створюють передумови до
активної взаємодії з біомолекулами на індивідуальному рівні, що дозволяє
використовувати їх для іммобілізації сигнальних молекул білкової природи, пептидів,
ферментів. На основі композитів наночастинок з антитілами, або з їх фрагментами,
можливе створення високоспецифічних магнітокерованих транспортних систем цільової
доставки терапевтичних агентів.
В роботі оцінено можливість утворення комплексу «магніточутлива
наночастинка – антитіло» (нормальний імуноглобулін людини (Ig), що має інтегрований
ліганд, здатний розпізнавати відповідні рецептори клітин, визначено адсорбційні
властивості (кінетичні та ємнісні) нанорозмірного Fe3O4 та нанокомпозиту Fe3O4/SiO2
щодо Ig людини. Високодисперсний магнетит синтезовано за реакцією Елмора, синтез
нанокомпозиту Fe3O4/SiO2 здійснено методом адсорбційного модифікування,
використовуючи в якості модифікатора тетраетоксисилан (ТЕОС).
Дослідження кінетики та ізотерми адсорбції Іg людини на поверхні
нанорозмірного Fe3O4 та нанокомпозиту Fe3O4/SiO2 здійснено в діапазоні концентрацій
С0 = 0,15–0,9 мг/мл (g = 0,03 г, V = 5 мл) у фізіологічному розчині та середовищі
фосфатного буферу протягом 2 годин в статичному режимі при кімнатній температурі.
Кількість адсорбованої речовини на поверхні визначали вимірюванням концентрації Іg
контактних розчинів до і після адсорбції спектрофотометричним методом (λ = 280 нм).
Експериментальні дані проаналізовано із використанням математичних моделей
(логарифмічної, Ленгмюра (для високомолекулярних сполук) та Фрейндліха), що
характеризують різні механізми адсорбції. Для Fe3O4 та Fe3O4/SiO2 у середовищі
фізіологічного розчину та фосфатного буферу в дослідженому часовому діапазоні не
фіксується встановлення рівноваги за рахунок оборотності адсорбційного процесу. При
низьких концентраціях 0,15–0,6 мг/мл для адсорбції Ig не може бути однозначно
використано жодної з математичних моделей, що узгоджується з особливостями
взаємодії поверхні з білковими молекулами (фізична адсорбція, утворення тимчасових
водневих зв’язків, ковалентне зв’язування). Відповідність моделі Ленгмюра
(мономолекулярна адсорбція на еквівалентних центрах) фіксується для високих
концентрацій (0,75–0,9 мг/мл). Найвищі показники сорбційної ємності (А = 30,6 мг/г)
визначені для Fe3O4 у середовищі фосфатного буферу.
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THE STUDY OF N-ALKYL FUNCTIONALIZED INDOLENINE BASED
SQUARAINES AS FLUORESCENT PROBES FOR PROTEINS DETECTION
Syniuhina A. S.1,2, Chernii S. V.2, Slominskii Yu. L.3, Yarmoluk S. M.2
1
Taras Shevchenko National University of Kyiv,4-g prosp.Glushkova, Kyiv,Ukraine
2
Institute of Molecular Biology and Genetics NASU,150 Zabolotnogo St., Kyiv,Ukraine
3
Institute of Organic Chemistry, National Academy of Scinces of Ukraine NASU,
Kyiv,Ukraine
Agness_s@ukr.net
Squaraine dyes are widely studied as potential fluorescent probes for the labelling and
detection of biomolecules, including proteins. Detection of proteins could be useful for
chemical and biochemical analyses, biotechnology and immunodiagnostics. Serum albumins
are multifunctional proteins present in the blood serum of animals, which bind and transport a
variety of ligands. The study of interactions between dye and serum albumins is important for
research as a simple diagnostic method for biochemical systems, because albumins
concentration could be used as diagnostic parameter.
In previous work has been shown that squaraine dyes can specifically bind to proteins.
Continuing the research we have synthesized novel N-alkyl functionalized indolenine based
squaraines with the aim to create fluorescent probes for the detection of proteins, particularly
albumins:

R= CH2(CH2)2SO3Na (sq1), (CH2)5COOH (sq2), CH2(CH2)5COOC4H9 (sq3),
CH2(CH2)5N+(C2H5)3 (sq4)
We have studied fluorescent properties of N-alkyl functionalized indolenine based
squaraines in the buffer solution and in the presence of bovine serum albumin (BSA), RNA and
DNA by UV-vis absorption and fluorescence spectroscopies. The maxima of excitation spectra
of the studied dyes in buffer are located at 620–640 nm with the fluorescence emission maxima
lie between 638–645 nm. All of these dyes gave no significant fluorescent response upon
addition of nucleic acids. For dyes – sq1 and sq2 (bearing sulfonate and carboxyl groups),
binding to BSA resulted in the shift of excitation and emission maxima positions of
fluorescence to the long-wavelength spectral region, up to 20 and 17 nm, respectively.
Furthermore, these dyes showed a similar increase in fluorescence intensity with BSA (20 times
for sq1 and 17 times for sq2). For dyes sq3 and sq4, in the presence of BSA excitation and
emission spectral maxima of fluorescence weren’t shifted relative to the corresponding spectra
of the free dyes. The lowest emission intensity values, in the presence of BSA, were observed
for sq4 dye. In the complex with BSA, the sq1 demonstrated increase in emission intensity of
fluorescence in 22 times.
The quantum yield value for the dye sq1 in the presence of BSA increase up to 0.67
(while 0.065 in a free state). The wide linear detection range of BSA by dye sq1 is 0.03–5 mg/ml
(R2 = 0,96).
The change in spectral-luminescence properties of N-alkyl functionalized indolenine
based squaraines dyes upon interaction with BSA makes them promising candidates for
biomolecule detection.
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THE INHIBITION OF HEAT-INDUCED BETA-LACTOGLOBULIN
AGGREGATION BY AXIALLY COORDINATED Zr PHTHALOCYANINES
Chernii S. V.1, Tretyakova I. M.2, Selin R. O.2, Losytskyy M. Yu.1, Chernii V. Ya.2,
Kovalska V. B.1
1
Institute of Molecular Biology and Genetics NASU, Kyiv, Ukraine
2
V. I. Vernadskii Institute of General and Inorganic Chemistry NASU, Kyiv, Ukraine
chernii.sv@gmail.com
Formation of the beta-pleated protein aggregates – amyloid fibrils – involve into a group
of amyloid‐associated disorders as well as into physiological processes. Moreover, specific
proteins found in food sources, particularly beta-lactoglobulin (BLG), are able to aggregate into
fibrils under heat treatment. The development of agents that would effectively control
aggregation is an active area of research to prevent fibril formation. Phthalocyanine complexes
were selected for this aim as they are known as compounds with high anti-prionic and antiamyloidogenic activity.
Zr phthalocyanines with thiopropionic and lysine axially coordinated ligands were
obtained by the reaction of ligand exchange (Fig. 1). The use of Zr phthalocyanine dihydroxide,
unlike dichloride, in this reaction is not accompanied by the release of hydrogen chloride.
Thereby, the reaction proceeds under mild conditions, which is essential in the case of sulfuror nitrogen-containing ligands.

Fig. 1. Scheme of the synthesis of Zr phthalocyanines with thiopropionic (A) and lysine (B)
ligands
The aggregation reactions of beta-lactoglobulin (BLG) using different protocols both in
acidic and neutral pH conditions were performed. The aim was to evaluate the anti-fibrillogenic
activity of two Zr phthalocyanines with axially coordinated thiopropionic and lysine ligands on
BLG heat-induced aggregation.
The inhibitory effect of both Zr phthalocyanines on the kinetics of BLG amyloid
aggregation under acidic conditions (pH 2) was about 90 %. The morphology of BLG
aggregates formed in acidic and neutral pH was studied by scanning electron microscopy
(SEM). Studied compounds bearing thiopropionic and lysine ligands residue demonstrated a
similar high inhibitory effect on aggregation in acid conditions, while led to the formation of
aggregates of different morphology. Free BLG fibrils are characterized by length up to 1 µm
with sticking into clusters. The presence of Zr phthalocyanine with lysine ligands residues led
to the formation of a small amount of width fibrils with length up to 1.5 µm. Moreover, Zr
phthalocyanine with thiopropionic ligands alters the morphology of fibrils even more strongly,
leading to the formation of thin fibrils up to 4 µm in length is observed. The formation of
branchy linear aggregates was shown for free BLG under neutral conditions (рН 7). The
presence of Zr phthalocyanine with the thiopropionic ligands slightly affect the morphology of
the BLG aggregates and reduces their tendency to cluster formation. In contrast, the presence
of Zr phthalocyanine with lysine ligands residues changed the morphology of BLG aggregates
and significantly reduced their number and clusters size.
This work was supported by a grant from the U.S. Civilian Research & Development
Foundation (CRDF Global) № FSA3-19-65501-0.
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COPPER(I) π-COMPLEXES
WITH ALLYL[(4,6-DIMETHYLPYRIMIDIN-2-YL)SULFANIL]ACETATE:
SYNTHESIS, CRYSTAL STRUCTURE AND NLO PROPERTIES
Andrusiv H. O.1, Slyvka Yu. I.1, Goreshnik E. A.2, Mys’kiv M. G.1
1
Department of Inorganic Chemistry, Ivan Franko National University of Lviv, Kyryla i
Mefodiya Str., 6, 79005, Lviv, Ukraine
2
Department of Inorganic Chemistry and Technology,“Jožef Stefan” Institute,
Jamova 39, 1000, Ljubljana, Slovenia
gordiyandr@gmail.com
Derivatives of pyrimidine have been a field of intensive studies in pharmaceutics,
biochemistry and synthetic organic chemistry over the last decades. But complexes of allyl
derivatives of pyrimidine with copper(I) are not well researched, eventhough complexes with
ligands containing conformationally rigid heterocyclic fragments and flexible allyl groups in
recent years have become a fild of interest in crystal engineering. In our work we investigated
structural behavior of copper(I) π-complexes with allyl[(4,6-dimethylpyrimidin-2yl)sulfanil]acetate (L) (Fig. 1).

Fig. 1. Synthesis of L
L was obtained as shown in the Fig. 1. Allyl chloroacetate used in second step was
prepared via esterefication from monochloroacetic acid and allyl alcohol. Crystals of four
complexes (1–4, Table 1) were prepared by means of ac electrochemical synthesis from
ethanolic solutions of L and corresponding copper(II) halides. Compounds 1 and 2 were
synthetised using exess of copper(II) salt, for obtaining 3 and 4 exessive amounts of L were
used.
Table 1. Selected crystal data of 1–4
Space
Coordination
Composition
V, Å3
Z
group
type
1
[Cu2LCl2]
C2/c
3158.0(6)
8
π, σ
2
[Cu3LBr3]
890.51(11)
2
π, σ
P1̅
3
[CuLCl]
P21/n
1356.19(13)
4
π, σ
4
[CuLBr]
P21/n
1385.30(14)
4
π, σ
The polymeric structure of 1 contains two types of Cu(I) atoms, connected by bridging
Cl atom. First type of Cu atoms is π-bonded with allylic C=C double bond of one L molecule,
second type forms σ-bond with N atom of another L molecule.
Complex 2 crystalyzes in centrosymmetric P1̅ space group. It is a 1D polymer, in which
L is π-coordinated via allyl group and σ-coordinated through N and S atoms.
Complexes 3 and 4 are isostructural and also possess polymeric structure, in which each
Cu(I) atom forms π-bond with allyl group of one molecule of ligand, σ-bond with N atom of
second molecule of L, and also bond with Cl atom.
For compounds 3 and 4 nonlinear optical properties (particularly, second harmonic
generation) were measured.
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GROWTH AND CHARACTERIZATION OF ZnCr2Se4 – SINGLE CRYSTALS
DOPED WITH NEODYMIUM
Barsova Z., Jendrzejewska I., Groń T., Kusz J., Pietrasik E.,
Goryczka T., Sawicki B., Duda H.
University of Silesia, Katowice, Poland
z.v.barsova@gmail.com
Transition metals chalcogenides with general formula AB2X4 (A and B are transition
metals, X is a chalcogen element: O, S, Se, Te) are a very wide group of chemical compounds,
having (possessing) a large spectrum of physical properties that make them very attractive to
potential application [1]. The Cr-based selenospinels (ACr2Se4, A = Cd, Zn, Cu, Hg) possess
interesting properties due to coexistence of frustration and strong coupling among spin, charge,
orbital and lattice degrees of freedom. The ZnCr2Se4 matrix, belonging to family of spinel
compounds, is a p-type semiconductor and antiferromagnet with normal spinel structure. The
new ZnCr2Se4-single crystals doped with neodymium (0.05, 0.08 and 0.10) were obtained using
chemical vapour transport method with anhydrous CrCl3 as a transport agent, ZnSe and NdSe
as a substrates. In order to determine the reaction conditions, the thermodynamic calculations
were done. Analysis of the obtained ZnCr2Se4:Nd single crystals by X-ray diffraction, SEM
and DSC/TG showed that these crystals are chemically pure, crystalline, occur in a cubic
structure (SG: Fd3m) and thermally stable. The electrical and magnetic studies of neodymium
doped ZnCr2Se4 – single crystals showed a semiconducting behavior, an antiferromagnetic
(AFM) order and a short-range ferromagnetic (FM) interactions. Our results are generally in
good agreement with our expectation. Neodymium ions had a stabilizing effect on both longrange AFM and short-range FM interactions, without spin frustration. However, the presence
of neodymium ions having a large ion radius resulted in an increase in the Cr-Se bond lengths,
leading to a significant reduction in short-range FM interactions compared to those of the bond
lengths for the ZnCr2Se4 matrix. These crystals can have potentially application in magnetoelectronic or magneto-optical switching devices.
References
1. L. Q. Yan, J. Shen, Y. X. Li, F. W. Wang, Z. W. Jiang, F. X. Hu, J. R. Sun, B. G. Shen,
Appl. Phys. Lett. 90 (2007) 262502.
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА И СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСОВ Ge(IV)
С ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ И ГИДРАЗИДОМ ИЗОНИКОТИНОВОЙ
КИСЛОТЫ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
Бучко О. В.
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, г. Одесса, Украина
olyapirozhok94@gmail.com
В результате многолетних исследований, проведенных на кафедре общей химии
и полимеров ОНУ имени И. И. Мечникова, показано, что гомо- и гетерометаллические
комплексы германия с лимонной кислотой (H4Cit) представляют значительный интерес
как субстанции для создания противогриппозных, нейротропных, антигипоксантных и
церебропротекторных препаратов [1].
В данной работе были синтезированы комплексы (НInh)2[Ge(HCit)2] (I) и
{[Cu2Ge(-Cit)2(-Inh)2]·4H2O}n (II) с использованием в качестве второго лиганда
гидразида изоникотиновой кислоты (Inh, действующее вещество противотуберкулезного
препарата «тубазид»), координационные соединения которого активно изучаются и
используются в медицине.
Варьированием температуры, времени синтеза, концентрации и мольного
соотношения исходных реагентов, были получены разные по составу и строению
комплексы I и II. Синтез комплекса I проводился в два этапа. На первом этапе
взаимодействием диоксида германия с лимонной кислотой в воде получена
бис(цитрато)германатная кислота, к которой добавляли навеску гидразида
изоникотиновой кислоты в мольном соотношении Ge : Cit : Inh = 1:2:2. При синтезе II к
раствору комплекса I добавляли водный раствор ацетата меди в мольном соотношении
Cu : Ge = 2:1. В течение 2 суток наблюдалось образование кристаллических осадков
белого (I) и синего (II) цвета. Полученные соединения охарактеризованы совокупностью
физико-химическими методами исследования: элементный и рентгеноструктурный
анализ, ИК-спектроскопия и термогравиметрия.
Установлено, что комплекс I относится к катион-анионному типу, в котором роль
катиона выполняет протонированная молекула гидразида изоникотиновой кислоты, а
аниона – бис(цитрато)германат. В отличие от I, соединение II представляет собой
трехмерный гетероядерный Cu-Ge координационный полимер, в котором реализуется
полностью депротонированная форма лимонной кислоты Cit4-. В комплексе Inh является
мостиковым между двумя атомами меди, с одним из которых он связывается через атом
азота пиридинового цикла, а со вторым за счет кислорода С=О и азота NH2 групп
гидразидного фрагмента (рис. 1).

Рис. 1. Координационный полиэдр атома Cu – квадратная пирамида
[1] Сейфуллина И.И., Марцинко Е.Э. Координационные соединения германия(IV)
с анионами лимонной, винной и ксиларовой кислот. Одесса: Изд-во ОНУ, 2015.
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ПОЛІОКСОВОЛЬФРАМАТИ КОБАЛЬТУ В ПІДКИСЛЕНИХ РОЗЧИНАХ
І ТВЕРДІЙ ФАЗІ
Дюбанов В. В., Дуванова Е. С., Поліщук О. Р., Попова А. В., Радіо С. В., Розанцев Г. М.
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
dubanov.v@donnu.edu.ua
Поліоксометалати відносяться до метал-кисневих сполук з унікальним
структурним різноманіттям та цікавими фізико-хімічними властивостями, що дозволяє
використовувати їх у каталізі, медицині та матеріалознавстві. Враховуючи це, розробка
нових методик синтезу, характеристика будови та властивостей цього класу сполук є
актуальною задачею і метою проведення досліджень.
Існує декілька способів синтезу ізополівольфраматів d-металів, проте найкращім
є добування в результаті самозборки в підкислених до потрібної величини кислотності
(Z = C(H+) / C(WO42-)) водних розчинах. В розчинах з низькою кислотністю при
додаванні катіонів, в тому числі Со2+, існує можливість утворення ряду ізо- і навіть
гетерополісполук. Враховуючи, що катіон неможливо додати до вихідного розчину
WO42– через утворення гетерогенної системи, мало сенс підкислити розчин
ортовольфрамат-аніону до Z = 1,00, додати катіон Со2+, а потім вивчати
комплексоутворення в гомогенній системі, варіюючи кислотність та лужність
середовища.
З цією метою вивчені взаємодії у водному розчині системи Co2+ – WO42– –
H+(Z = 1,00) – H2O методом рН-потенціометричного титрування. З цією метою готували
вихідний розчин Co(NO3)2(СCo = 0,00835 моль/л), Na2WO4(CW = 0,05 моль/л),
HNO3(СH+ = 0,05 моль/л) за кислотності Z = 1,00, з якого відбирали аліквоту для
титрування. Йонні сили І = 0,05; 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50 (моль/л) в розчині створювали
безпосередньо перед титруванням шляхом додавання необхідної кількості 2 моль/л
розчину NaNO3 (ч.д.а.). Вихідний розчин титрували з кроком ΔZ = 0,02 кислотою або
лугом в інтервалах кислотності Z = 1,00–1,68 і Z = 1,00‒0,74 відповідно.
З числа апробованих моделей у якості адекватної експерименту була обрана
модель, до якої входили йонні пари [Cо2+, W12O40(OH)2]8- [Co2+, HW12O40(OH)2]7-,
[Co2+, H2W12O40(OH)2]6-, [Co2+, H3W12O40(OH)2]6-. Модель має низьке значення
критериальної функції (Criterion function) CF = 28,73, непоганий глобальний критерій
адекватності χ2експ. = 8,34  χ2f, α = 0.05 = 60,47, і не є надлишковою. Отримані під час
моделювання значення логарифмів концентраційних констант утворення аніонів для
відповідних значеннях йонної сили далі були використані для розрахунку логарифмів
термодинамічних констант lgKº, методом Пітцера шляхом екстраполяції залежності
lgKс = f(I) на значення I = 0 моль/л. Також були розраховані значення стандартних
енергій Гіббса утворення частинок.
Частинки, що містять паравольфрамат Б-аніон існують в широкому інтервалі
кислотності (Z = 1,00–1,30), тому була здійснена спроба виділити сіль з паравольфрамат
Б-аніоном. Для цього за кімнатної температури водний розчин натрію вольфрамату
підкисляли оцтовою кислотою (Z = 1,00) та додавали розчин кобальту (ІІ) нітрату при
інтенсивному перемішуванні: С(Na2WO4) = С(CH3COOH) = 0,1 моль/л; C(Co(NO3)2) =
1,6667·10-2 моль/л. В результаті через тиждень виділені червоно-рожеві кристали.
Однофазність і склад виділеної солі Na4Co3[W12O40(ОH)2]·24,5H2O встановлені
методами хімічного аналізу та скануючою електроної мікроскопії. Наявність
паравольфрамат Б-аніону в складі солі показано методом ІЧ-спектроскопії.
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НОВИЙ КОМПЛЕКС ПІВАЛАТУ КОБАЛЬТУ З XANTPHOS: СТРУКТУРА,
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Іваниця М. О., Колотілов С. В.
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського Національної Академії Наук України,
м. Київ, Україна
Ivanytsya.mykyta@gmail.com
Комплексні сполуки перехідних металів широко застосовуються в гомогенному каталізі
і є незамінними учасниками багатьох хімічних перетворень. Для розширення діапазону умов
реакцій часто використовують комплекси на основі кабоксилатів металів завдяки їх високій
розчинності у широкому ряді органічних розчинників. Для ілюстрації такого підходу можна
згадати ацетат паладію, який, на відміну від хлориду, є основою одержання більшості
палладійвмісних каталітично-активних сполук, таких як каталізатори Германа, Уайта,
Бухвальда, тощо. З огляду на високу токсичність металів платинової групи та економічну
доцільність, останнім часом все більше уваги приділяється створенню металокомплексних
каталізаторів на основі металів першого перехідного ряду. Таким чином, дослідження нових
каталітично-активних комплексів 3d елементів з карбоксилатами є актуальним завданням.

Синтезовано
не
описаний
раніше
комплекс
кобальту(ІІ)
з
4,5-біс(дифенілфосфіно)-9,9-диметилксантеном (XantPhos) складу Co(XantPhos)(Piv)2, в
якому аніоном є півалат (Piv-). Молекулярну і кристалічну структуру (Рис. 1а)
встановлено методом рентгеноструктурного аналізу (РСтА), а методом електронної
спектроскопії було доведено, що тетраедрична конфігурація іону кобальту зберігається
і при розчиненні сполуки в толуені. Методом циклічної вольтамперометрії показано, що
перетворення CoII/I в дослідженому комплексі є менш оборотнім за електрохімічними
критеріями, ніж в подібній сполуці Co(XantPhos)Cl2. Co(XantPhos)(Piv)2 має більш
високу розчинність в толуолі та дихлорметані, ніж Co(XantPhos)Cl2, що важливо для
його застосування в каталітичних перетвореннях органічних сполук.
Co(XantPhos)(Piv)2 каталізує реакцію утворення ароматичних цинкорганічних
сполук, які є важливими реагентами для реакцій кросс-каплінгу Негіші, що було
перевірено на прикладі реакції цинку з дифторйодбромбензеном з подальшою реакцією
Негіші (Рис. 2)
Рис. 1. а) Молекулярна будова
Co(XantPhos)(Piv)2 за даними
РСтА; б) структурна формула
комплексу

Рис. 2. Реакція отримання
цинкорганічної сполуки,
каталізована комплексом кобальту
з XantPhos, з визначенням кількості
отриманої сполуки через
взаємодію з йодом та наступною
реакцією каплінгу Негіші
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SYNTHESIS AND X-RAY STUDY OF THE Tb2Ni17-x-yLixMgy SOLID SOLUTION
Kordan V. M., Nytka V. V., Tarasiuk I. I., Zelinska O. Ya., Pavlyuk V. V.
Department of Inorganic Chemistry, Ivan Franko National University of Lviv,
6 Kyryla i Mefodiya St., 79005 Lviv, Ukraine
kordan50@gmail.com
Systematic studies of the Tb2Ni17-xMx (M = s- and p-elements such as Li, Mg, Si, Sn, Sb)
solid solutions showed that the maximal solubility of these doping components does not exceed
1.5–2 atoms per formula unit [1, 2]. The main reason for the formation of substitution solid
solutions with small homogeneity range is different physical and chemistry characteristics, such
as atomic radii and electronegativity of Ni, Li and Mg atoms.
The samples with nominal compositions Tb2Ni16.6Li0.2Mg0.2, Tb2Ni16.2Li0.4Mg0.4,
Tb2Ni16Li0.4Mg0.6, Tb2Ni15.8Li0.6Mg0.6, Tb2Ni15.6Li0.6Mg0.8 and Tb2Ni15LiMg were synthesized by
arc melting of pressed pellets containing a mixture of pure metals (5 wt. % excess of Li and Mg)
with further homogenization annealing in evacuated quartz tubes at 400 oC. X-ray phase analysis
(DRON-2.0M, FeKα-radiation) confirmed that an expected phase with Th2Ni17-type structure
(space group P63/mmc) was formed in the five first alloys (with trace amount of Ni). In the last
alloy we observed a mixture of phases with 1:5 and 2:17 stoichiometry. Increasing of unit cell
parameters depends on the content of doping elements (see Fig.). We predicted that Ni atoms are
substituted only by a (Li,Mg) statistical mixture because of similar atomic radii and chemical
properties of Li and Mg (rLi = 1.52-1.53 Å, rMg = 1.60 Å). Changing of the unit cell parameters
versus nominal alloy composition is presented in Table.
Nominal
alloy
composition
Tb2Ni17[2]
Tb2Ni16.6–
Li0.2Mg0.2
Tb2Ni16.2–
Li0.4Mg0.4
Tb2Ni16–
Li0.4Mg0.6 [2]
Tb2Ni15.8–
Li0.6Mg0.6
Tb2Ni15.6–
Li0.6Mg0.8[2]

Lattice
parameters
(Å/ Å3)
а = 8.3129,
с = 8.0184,
V = 479.87
a = 8.3103(9),
c = 8.030(1),
V = 480.28(10)
a = 8.3103(9),
c = 8.0311(8),
V = 480.32(8)
a = 8.3115,
c = 8.0286,
V = 480.32
а = 8.3165(9),
с = 8.029(1),
V = 480.93(9)
a = 8.3129,
c = 8.0384,
V = 481.08

Fig. Selected XRD powder patterns of the Tb2Ni17-xMx, M = (Li, Mg) solid solution
Table. Dependence of the lattice parameters of the solid solution versus alloy composition
[1] V. Kordan, O. Zelinska, V. Pavlyuk, V. Nytka, R. Serkiz. Electrochemical
hydrogenation of Tb2Ni17-xMx (M = Mg, Sn) phases. Chem. Met. Alloys, 2016, 9(3/4), 153–
157.
[2] V. Kordan, V. Nytka, G. Kovalczyk, A. Balinska, O. Zelinska, R. Serkiz, V. Pavlyuk.
Influence of doping elements on the electrochemical hydrogenation efficiency of Tb2Ni17-based phases.
Chem. Met. Alloys, 2017, 10(1/2), 61–68.
Funding for this research was provided by the Ministry of Education and Science of
Ukraine (grant No. 0117U007192).
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MECHANISM OF FORMATION OF POLYMERIC PHOSPHATES AT THE HEAT
TREATMENT OF CRYSTALLOHYDRATES OF DIVALENT METALS
Antraptseva N. M.1, Korechko S. A.1, Koval L. B.2
1
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
2
V. I. Vernadskii Institute of General and Inorganic Chemistry Ukrainian National
Academy of Sciences, Kyiv, Ukraine
aspirant_nubipu@ukr.net
By researches of double phosphates MII1-xMIIx(H2PO4)2·2H2О (MII=Mg, Mn, Co, Zn),
for the first time it is established, that one of peculiarities of their thermolysis is ability to the
intramolecular hydrolysis. As a result of this process the dihydrophosphates thermolysis is
accompanied by formation of free phosphoric acids, which expose to condensation and take
part in formation of polymeric phosphates.
Such rules of solidphase transformations and the reasons of polymer formation were
established by generalization of obtained experimental data:
1. The thermolysis of dihydrophosphates occurs in step-wise. The first stage
characterizes removal of crystal water on two different mechanisms in an interval 80–190 °C.
One of them – molecular – provides its removal as a molecular unit and realizes with formation
MII1-xMIIx(H2PO4)2. The second mechanism – dissociation – is consequence of the protolytic
dissociation of water molecules, which leads to the intramolecular hydrolysis of salt with
formation in products of thermolysis of free phosphoric acids.
2. The formation of acids continues during removing of constitution water (the second
stage of thermolysis, 190–270 °С). Their maximal quantity (18–22 % mass. Р2О5 acid.) is
established in products of dehydration MII1-xMIIx(H2PO4)2·2H2О at removal of 2,2–2,5 mole
H2O and decreases at their further heating.
Characteristic peculiarity of this thermolysis stage is realization of processes of anionic
condensation, both in a salt component of partial dehydration phosphates, and in an acid
component. Poly- and metaphosphoric anions are formed as a result of these processes
according to the following schemes:
nH3PO4 → Hn+2PnO3n+1 + (n-1)H2O;
Hn+2PnO3n+1 → HnPnO3n + H2O (n = 26).
The most fullest condensation of free phosphoric acids occurs upon removal of 2,8–3,2
mole Н2О. Hn+2PnO3n+1 are formed and as a result of disproportionations of protonized
condensed phosphates according to the schemes:
2H2P2O72- → H4P2O7 + P2O74-;
2H3P3O102- → H5P3O10 + HP3O104-.
Anionic condensation of the salt component is realized in the greater measure (n = 8)
and is accompanied by the complex structural reorganizations including amorphicity of
intermediate products (210–260 °C) and formation of new crystal phase’s structures.
3. The formation of a thermolysis finished product – solid solutions of polymeric
phosphates of composition (MII1-xMIIx)2P4O12 (MII = Mg, Mn, Co, Zn; 0<х<1,00) – is realized
simultaneously according to two parallel routes. One of them provides for dehydration of the
acidic lowmolecular condensed phosphates according to classically known scheme. The second
route, for the first time established in the present work – interaction of polyphosphoric acids
with the middle condensed phosphates:
Hn+2PnO3n+1 + PnO3n+1(n+2)- → (n+2)/2 P4O124- + (n+2)/2 H2O.
The quantitative ratios between the two thermolysis routes are determined by the nature
of the cation. With increase in composition of solid solutions of manganese (ІІ), cobalt(ІІ) or
zinc the quantity of free phosphoric acids increases. The share of their participation in formation
of solid solutions of polymeric phosphates increases (up to 20–25 %).
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПРОТОНВМІСНИХ ГРУП У ГІДРОГЕНФОСФАТАХ
МАНГАНУ(ІІ)-КОБАЛЬТУ(ЦИНКУ) ТА ЇХ ЗНЕВОДНЕННЯ
Коречко С. А., Антрапцева Н. М., Козачук Т. В.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
aspirant_nubipu@ukr.net
Відповідно до сучасних уявлень, молекули води, що входять в кристалічну
решітку кристалогідратів, приймають участь у взаємодіях з катіонною і аніонною
підрешітками солі, значною мірою визначаючи хімізм їх зневоднення.
З метою дослідження стану молекул води та протонвмісних груп в кристалічній
решітці Mn1-xMIIxHPO4·3H2O (MII = Co, Zn) були проаналізовані їх коливальні спектри
(ІЧ, КР) та спектри їх дейтероаналогів, одержані при кімнатній температурі та –190 °С.
В ІЧ спектрах Mn1-xCoxHPO4.3H2O (0<х0.2) і Mn1-xZnxHPO4·3H2O (0<х0.07) при
20 °С в області валентних коливань ОН-груп молекул води (3200–3600 см–1) реєструється
широка смуга поглинання з трьома чіткими максимумами і два плеча. При –190 °С
мультиплетність спектру збільшується; в цьому діапазоні частот реєструється п’ять
максимумів і плече. В інтервалі частот (Н2О) – 1630–1700 см–1 – при 20 °С фіксується
смуга поглинання з двома максимумами 1640, 1690 см–1 і три чітких максимуми при
низькотемпературній зйомці. Набір смуг в області 2320–2960 см–1 характерний для
спектрів солей, що містять протоновані аніони. Конфігурація спектральної кривої при
20 єС є огинаючою сумарної смуги поглинання, яка відповідає частково накладеним
одне на одного коливанням νs і νas трьох енергетичних нерівнозначних молекул води в
кристалічній решітці гідрофосфатів.
В спектрах КР Mn1-xCoxHPO4.3H2O (0<х0.2) і Mn1-xZnxHPO4.3H2O (0<х0.07) в
області коливань кристалізаційної води наявна широка смуга ν(ОН) – 2890-3500 см–1– з
деякими підмаксимумами і широкий пік слабкої інтенсивності з максимумом 1640–
1642 см–1 в діапазоні деформаційних коливань молекул води.
В ІЧ спектрах дейтеропохідних ν(D2O) фіксуються в області 2340–2630 см–1 у
відповідності із значенням коефіцієнту ізотопозаміщення (k = 1,33–1,35), деформаційні
коливання реєструються смугами з максимумами 1450, 1460 і 1480 см–1. Сингалетна
смуга 1240 см–1 характеризує плоскістні деформаційні коливання протонвмісних груп
δ(РОН, РОD). В низькочастотній області спектру при D-заміщенні спостерігаються
смуги, що співвідносяться з позаплоскісними деформаційними коливаннями γ(РОН,
РОD) і лібраційними коливаннями кристалізаційної води ρх(Н2О, D2O).
Оцінка енергії Н-зв’язків, що реалізуються в структурі Mn1-xMIIxHPO4.3H2O (MII =
Co, Zn), показала, що значення їх змінюються в межах 13,7–34,8 кДж/моль, і кількісно
характеризують енергетичну нерівноцінність не лише молекул води як цілого, а й кожної
ОН-групи. Значення різниці між частотами νs і νas для молекул води досягає 200 см–1, що
дає підставу вважати молекули координаційно зв’язаної води асиметричними, а
коливання обох ОН-груп кожної з трьох молекул води розглядати як незалежні.
Це обумовлює видалення води за двома принципово різними механізмами:
молекулярним і дисоціативним. Перший з них відбувається під час нагрівання
гідрогенфосфатів до 130–150 °С і полягає у перебудові відносно слабких Н-зв’язків (до
25 кДж/моль) і видаленні води у вигляді молекулярної одиниці. Видалення води, що
приймає участь в утворенні міцних Н-зв’язків, реалізується за дисоціативним
механізмом, завдяки якому зневоднення ускладнюється процесами аніонної конденсація,
яка призводить до утворення при 180–220 °С полімерних фосфатів складу
(Mn1-xMIIx)n+2/2PnO3n+1 (MII = Co, Zn, n = 2–6) и оксидів. Твердофазна взаємодія цих
проміжних продуктів зневоднення обумовлює один з напрямків процесу утворення
безводних солей – дифосфатів складу Mn2-xMIIxP2O7 (MII = Co, Zn).
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CRYSTALLINE SALTS WITH PEACOCK–WEAKLEY TYPE HETEROPOLY
ANION Na9[Ln(W5O18)2]·nH2O (Ln = LANTHANIDE): SYNTHESIS, CRYSTAL
STRUCTURE AND PROPERTIES
Mariichak O. Yu., Rozantsev G. M., Radio S. V.
Research Laboratory "Chemistry of Polyoxometalates and Complex Oxide Systems",
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine
o.marijchak@donnu.edu.ua
New
procedure
for
synthesis
of
isostructural
sodium
heteropoly
decatungstolanthanidates(III) with Peacock–Weakley type anion Na9[Ln(W5O18)2]·35H2O
(Ln = La–Yb)
in
Ln(NO3)3 – Na2WO4 – HNO3 – H2O
solutions
with
a
ratio
ν(Ln) : ν(W) = 1:10, acidified up to Z = ν(HNO3)/ν(Na2WO4) = 0.80, were elaborated
(Mariichak O.Yu., et al. Patent of Ukraine No. 121322, 2017). The synthesized salts were
characterized by Single Crystal X-ray analysis (Fig. 1), FT-IR and FT-Raman spectroscopy,
and scanning electron microscopy.

Fig. 1. Structure of the Na9[Tm(W5O18)2]·35H2O
Magnetic properties of Na9[Ln'(W5O18)2]∙35H2O (Ln' = Tm, Yb) were characterized.
The Tm(III) derivative was found to exhibit slow relaxation of its magnetization with an energy
barrier of 62 K. Na9[Tm(W5O18)2]∙35H2O is a rare example of Tm(III)-based SMM.
By comparing the interatomic distances and bond lengths for a series of normal
(Na9[Ln(W5O18)2]∙nH2O) and acid salts (K3Na4H2[Ln(W5O18)2]∙nH2O, Na6H3[Sm(W5O18)2]x
x28H2O, Na8H[Gd(W5O18)2]∙30H2O) the influence of the Ln-heteroatom on the structural
parameters in Peacock–Weakley type heteropoly anion [Ln(W5O18)2]9– (Ln = La–Yb) was
analyzed. The influence of the Ln-heteroatom on the structural parameters in the lanthanidecontaining lacunary Keggin type heteropoly anion [Ln(α-PW11O39)2]11– and metatungstate
isopoly anion [Ln2(H2O)10W22O71(OH)2]8– was discussed.
The study was carried out within the Fundamental Research Programme funded by the
Ministry of Education and Science of Ukraine (grant ID 0119U100025). The authors are
grateful to Kaabel S. and Karpichev Y.A. (Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia),
Pichon C. and Sutter J.-P. (Université de Toulouse, CNRS, Toulouse, France), Baumer V.N.
(State Scientific Institution "Institute for Single Crystals" of NAS of Ukraine, Kharkiv, Ukraine)
for their assistance in conducting the research.
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CRYSTAL AND ELECTRONIC STRUCTURE OF LiBxAl3
Milashius V., Kordan V., Hubai A., Tarasiuk I., Dmytriv G., Pavlyuk V.
Department of Inorganic Chemistry, Ivan Franko National University of Lviv,
6 Kyryla i Mefodiya St., 79005 Lviv, Ukraine
milashys@gmail.com
The binary Li–Al system is characterized by formation of 3 stable compounds, namely
LiAl (NaTl structure type (ST), space group (SG) Fd-3m), Li3Al2 (own ST, SG R-3m) and
Li9Al4 (own ST, SG C2/m), and one metastable – LiAl3 (AuCu3 ST, SG Pm-3m). The last
compound forms sometimes as a by-product in electrochemical lithiation of Al-contained
intermetallics because of stabilization by impurities or electrolyte [1]. In this case small B atoms
occupy octahedral voids of the LiAl3 crystal structure.
Studied alloys were synthesized in an arc furnace under high purity argon atmosphere.
Lithium (99.8 wt. %, ingots), aluminum (99.99 wt. %, ingots) and boron (98 wt. %, powder)
were used as starting materials. Components were pressed before melting. Homogenization
annealing was carried out at 200 oC for 30 days in evacuated silica tubes. X-ray data were
collected using automatic diffractometer DRON-2.0M (FeKα-radiation).
A LiBxAl3 ternary phase was found in a Li22Al73B5 alloy. It is a superstructure of the
LiAl3 compound, which crystallizes in the CaTiO3-type structure (SG Pm-3m). The unit cell
parameter of this phase (a = 4.042(1) Å) is bigger than for the binary compound (a = 4.010 Å
[2]), which confirms the boron inclusion in Wyckoff site 1b. We assume that the boron content
could be different for this phase so it may have homogeneity range. For example, cell parameter
a is 4.022 Å for LiAl3 compound synthesized by lithiation reactions of metallic aluminum,
TiAl3 or VAl3 phases [1]. Electron localization function (ELF) and density of states (DOS) were
calculated by the TB-LMTO-ASA method for the further explanation of the boron influence on
the crystal structure and properties of this phase. The significant value of energy interaction
(-iCOHP) between six Al atoms (octahedral framework) and B atom in the centre of them was
observed (see Fig.). It can be explained by partial covalent contribution in the chemical Al–B
bond, so the ternary phase stability increases.
Atom coordinates:
Li 1a (0 0 0)
Al 3c (0 1/2 1/2)
B 1b (1/2 1/2 1/2)

Energy of interactions:
-iCOHP(Al–Al) = 0.401 eV
-iCOHP(Li–Al) = 0.300 eV
-iCOHP(Al–В) = 3.341 eV
[1] V. Kordan, O. Zhyshkovych, O. Zelinska, I. Tarasiuk, V. Pavlyuk, R. Serkiz.
Pecularities of electrochemical lithiation of the binary intermetallics of the systems {Ti, V}–
Al, Visnyk Lviv Univ. Ser. Chem. 2019. Vol. 60(1). P. 127–139 (in Ukrainian).
[2] T. Yoshi Yama, K. Hasebe, M. Mannami. Al3Li superlattice in Al-4.5wt. % Li alloy,
J. Phys. Soc. Jpn. 1968. Vol. 25. P. 908.
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ОЦІНКА СТАБІЛЬНОСТІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ОРТОАРСЕНАТІВ
Sc1–xLnxAsO4 і TbхLn1–хAsO4
Олексій Ю. А., Радіо С. В., Гетьман Є. І.
Факультет хімії, біології і біотехнологій Донецького національного університету
імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
oleksii.i@donnu.edu.ua
Ортоарсенати рідкісноземельних елементів (РЗЕ) за складом і кристалічною
структурою є аналогами ортофосфатів і ортованадатів РЗЕ, які в даний час активно
досліджуються в якості люмінофорів, лазерів, випромінювачів світла, каталізаторів,
іонних провідників, матриць для радіоактивних відходів. Проте, сполукам LnAsO4
приділяється набагато менше уваги, зважаючи на токсичність сполук Арсену. Однак
відомо, що ортоарсенати РЗЕ мають сегнетоелектричні й електролюмінесцентні
властивості, а також можуть застосовуватися в якості матриць для іммобілізації
токсичних відходів Арсену й Селену. Оскільки відходи ядерних реакторів містять до
35 мас. % оксидів радіоактивних ізотопів різних РЗЕ, а також урану, плутонію,
америцію, то вони можуть бути також іммобілізовані в складі твердих розчинів на основі
LnAsO4. Крім цього, у зв'язку з токсичністю сполук Арсену експериментальні
дослідження ускладнюються, тому є раціональним їх поєднання з розрахунковими
методами, що вже проводиться, наприклад, під час вивчення ізоморфних заміщень
радіоактивних елементів із метою їх іммобілізації.
У доповіді представлено результати розрахунків, спрямованих на прогнозування
меж заміщень і областей стабільності твердих розчинів складу Sc1–xLnxAsO4, Ln = Sm–
Lu, Y, і TbхLn1–хAsO4, Ln = Tm, Y, які мають типову структуру циркону. Вибір
зазначених твердих розчинів обумовлений тим, що в подібних ортованадатних системах
одними з найбільш ефективних люмінесцентних матеріалів є саме сполуки Скандію, а
щодо систем TbхLn1-хAsO4, Ln = Tm, Y у літературі є результати експериментальних
досліджень, що дозволяє оцінити достовірність отриманих результатів розрахунків.
З використанням кристалохімічного підходу в наближенні регулярних твердих
розчинів розраховано енергії змішування та критичні температури розпаду
(стабільності) твердих розчинів в системах Sc1–xLnxAsO4, Ln = Sm–Lu, Y і Tb1–хLnхAsO4,
Ln = Y, Tm зі структурою циркону. Виявлено, що зі збільшенням номера РЗЕ обчислені
енергії змішування та критичні температури розпаду твердих розчинів закономірно
зменшуються, що обумовлено зменшенням іонних радіусів РЗЕ в ряду від Sm до Lu.
Відмінності в ступенях іонності хімічного зв'язку в компонентах систем є невеликими та
практично не впливають на результати розрахунків. Енергія змішування і критична
температура для системи Sc1–xYxAsO4 знаходяться в проміжку між відповідними
значеннями для систем Sc1–xHoxAsO4 і Sc1–xErxAsO4 внаслідок незначних відмінностей
радіусів їх катіонів.
Побудована в роботі діаграма термодинамічної стабільності дозволяє оцінити
стабільність твердих розчинів Sc1–xLnxAsO4 в широкому інтервалі складу та температур
і прогнозувати межі заміщень для обмежених рядів твердих розчинів за заданої
температури розпаду, або температуру їх розпаду за заданою межею заміщення.
Отримані результати щодо критичних температур розпаду (56 і 139 К) в системах
Tb1–хLnхAsO4, Ln = Y, Tm узгоджуються з експериментальними результатами в межах
точності методу розрахунку.
Роботу виконано за підтримки Міністерства освіти і науки України (проєкт
№ 0119U100025).
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ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
АЛХІМІЧНИХ РЕАЛІЙ
Родигін К. М.1, Родигін М. Ю.2
1
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
2
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України,
м. Київ, Україна
rodygin@ukr.net
Завдяки багатоаспектним міждисциплінарним розвідкам нині сформоване
бачення алхімії як соціокультурного феномена з глибинним філософським підґрунтям,
що розглядається з позицій як природничих, так і гуманітарних наук. Зі свого боку,
одним із перспективних методів дослідження алхімічної практики з позицій історії
природознавства є метод хімічного моделювання. Виходячи з алхімічних першоджерел
або праць дослідників, уявлень сучасної хімії і взаємозв’язку хімія-алхімія, цей метод
дозволяє доходити висновків, отримання яких в інший спосіб є неможливим. Таке
моделювання може бути як умоглядним, так і експериментальним.
Експериментальні методи, в тому числі моделювання, успішно застосовуються в
практиці археології для вивчення виробів та технологій минулого, однак спорадичність
знахідок дещо знижує цінність результатів. Реальний історико-хімічний експеримент
може бути заснованим на моделюванні реагентів алхіміка або відтворенні пропису з
сучасними реагентами. Розглянутий В. Шнайдером напрямок моделювання реактивів
передбачає співвіднесення алхімічних термінів з хімічними сполуками, відтворення
операцій, описаних у середньовічній літературі, та їх пояснення в термінах сучасної
науки. Д-р Шнайдер обмежує коло алхімічних субстанцій фармакопейними джерелами.
Це дозволяє скласти порівняно точне уявлення щодо реагентів пізньої європейської
алхімії, оскільки регламентовані фармакопейними приписами аптечні препарати були
загальнодоступними та безперечно використовувалися в алхімічній практиці. Проте
результатом такого дослідження будуть не однозначні висновки, а приблизні оцінки. Це
зумовлено різницею в складі аптечних інгредієнтів минулого. Наприклад, вміст калій
карбонату в поташі міг істотно різнитися, а алхімік, що використовував цей поташ, міг
отримувати продукти, не обумовлені дією калій карбонату. Відтак було б неправильно
розглядати в умоглядному моделюванні алхімічний поташ у сучасному сенсі як чистий
калій карбонат. Метод експериментального моделювання алхімічного рецепта, вперше
застосований М. Бертло та Ж.-Б.-А. Дюма, розвинуто в ракурсі «хімії та металургії
трансмутації» К. ван Ньйовенбурґом та В. Карпенком.
Експериментальне моделювання алхімічних реалій дозволяє інтерпретувати
прописи, ідентифікувати продукти реакцій або ж певніше судити про їх хімічну природу,
висувати гіпотези щодо глибинних положень алхімічних праць. Ефективним видається
поєднання експериментального та умоглядного моделювання. Проте істотним недоліком
методу є ускладненість оцінки достовірності результатів: 1) стверджуючи щось
достеменно доведене для конкретного випадку, не можна стверджувати, що в іншому
випадку результат не міг бути іншим; 2) якщо доведено, що спостережуваний ефект є
наслідком дії певного чинника, неможливо дати відповідь на питання, скільки подібних
чинників могло мати місце в дійсності.
З іншого боку, метод має безперечні переваги, оскільки дозволяє 1) дійти низки
конкретних висновків щодо реагентів та методик, застосовуваних у відповідну епоху; 2)
виявити раціональні та ірраціональні складові алхімічних операцій; 3) внести в історикохімічну практику додаткові елементи конкретики; 4) провести аналогії між сучасністю
та уявленнями науки минулого; 5) поєднати точні фізико-хімічні методи з широкими
історико-культурними узагальненнями.
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ВПЛИВ СТРУКТУРНО-РОЗМІРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТіО2
НА ФОТОКАТАЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ В РЕАКЦІЇ ДЕГРАДАЦІЇ
ТЕТРАЦИКЛІНУ
Романовська Н. І., Манорик П. А.
Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України, Київ,Україна
nat.romanovska@gmail.com
Наноструктури на основі ТіО2 завдяки своїй фотокаталітичній та каталітичній
активності, біосумісносні та низькій вартості є перспективними матеріалами для
використання як сорбентів, каталізаторів, фотокаталізаторів тощо. Відомо, що
фотокаталітична активність ТіО2 залежить від морфології, текстури, електронної
структури, фазового складу та хімічної природи поверхні, які можна змінювати шляхом
варіювання якісного та кількісного складу реакційної суміші, умов синтетичної та
постсинтетичної обробки в процесі формування матеріалу. Контроль за швидкістю
процесів гідролізу та конденсації в золь-гель системі дозволяє забезпечити спрямоване
варіювання зазначених харакетристик одержаних ТіО2 –наноструктур.
Перспективи використання наноструктур TiO2, в процесах фотодеградації
складних органічних сполук визначають актуальність їх подальшого дослідження,
розробки нових підходів щодо їх одержання.
Метою роботи було дослідження впливу концентрації сульфатної кислоти в
реакційній суміші в процесі золь-гель синтезу з наступною сольвотермальною обробкою
та кальцинуванням на фазовий склад, морфологію, текстуру, хімічну природу поверхні,
електронну структуру та встановлення впливу даних фізико-хімічних характеристик на
фотокаталітичнуу активність (ФКА) в реакції деградації тетрацикліну при опроміненні
світлом ультрафіолетового та видимого діапазону.
Показано, що наявність сульфатної кислоти в реакційній суміші з наступною
сольвостермальною обробкою та кальцинуванням сприяє формуванню мезопористих
матеріалів з розміром кристалітів 8–10 нм, які утворюють сфероїдальні частинки з
середнім діаметром 60–170 нм, середнім діаметром мезопор 5,5–3,4 нм та питомою
площею поверхні 140–200 см3/г. Зростання концентрації сульфатної кислоти в
реакційній суміші в процесі формування ТіО2-наноструктур призводить до зниження
вмісту кристалічної фази анатазу і розмірів кристалітів, відбувається трансформація
мікромезопористих матеріалів в мезопористі і непористі.
Встановлено, що фотокаталітична активність синтезованих ТіО2-метріалів в
реакції фотодеградації тетрацикліну при опроміненні світлом як ультрафіолетового, так
і видимого діапазону, є суттєво вищою у порівнянні з ФКА для стандартного зразка Р-25
Evonik. Максимальна швидкість фотодеградації спостерігається на зразку, отриманому
в присутності 0,16 М сульфатної кислоти в реакційній суміші, де константа швидкості
фотодеградації антибіотика в 1,5 рази (при опроміненні світлом ультрафіолетового
діапазону) і в 2 рази (при опроміненні світлом видимого діапазону) є вищою у порівнянні
з стандартним зразклм Р-25 Evonik.
Показано, що ФКА при опроміненні світлом УФ-діапазону залежить, головним
чином, від вмісту анатазу і питомої площі поверхні, тоді як при опроміненні світлом
видимого діапазону ФКА залежить також від наявності ацетатних груп та титанілсульфату.
Таким чином, встановлена оптимальна концентрація H2SO4 в реакційній суміші,
яка необхідна для формування модифікованих сполуками вуглецю та сірки мікромезопористих ТіО2-наноструктур сферичної морфології з високим вмістом кристалічної
фази анатазу, які демонструють ФКА в реакції фотодеградації тетрацикліну при
опроміненні світлом як ультрафіолетового, так і видимого діапазону.
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SYNTHESIS OF CYANINE-MODIFIED IRON (II) CLATHROCHELATES
Selin R.1, Kryvorotenko D.2, Chernii V.1, Mokhir A.3
1
Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry NASU, Kiev, Ukraine
2
Institute of Molecular Biology and Genetics NASU, Kiev, Ukraine
3
Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany
selin.roman.oleksandrovich@gmail.com
Clathrochelates are complexes in with central metal ion encapsulated in tridimensional
macrobicyclic organic ligand. Such complexes possess eight inequivalent positions able for
modifications. Previously it’s been reported that functionalized tetraphenyl iron (II)
clathrochelates are showing a high toxicity against cancer cells [1, 2]. In order to monitor the
accumulation of clathrochelates in biological objects, complexes labeled with coumarin and
fluorescein was synthesized [3]. Absorption maxima of those labelling agents are overlapping
with absorption maxima of clathrochelates. It leads to the effect of reabsorption, what
significantly decreasing the quantum yields. To circumvent this negative phenomenon, we
synthesized cyanine labeling agent with absorption maxima higher than maxima of
clathrochelates and modified iron (II) clathrochelates with cyanine groups (Fig.).

Fig. Cyanine-modified iron (II) clathrochelates
Currently, we are conducting a research of the luminescent properties and biological
activity of the obtained complexes.
This work was supported by the grant H2020-MSCA-RISE 778245.
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СИНТЕЗ ЗМІШАНОЛІГАНДНИХ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК
КУПРУМУ(II) ІЗ ЗАМІЩЕНИМИ ТІОАМІДАМИ
Тітов Т. С., Гордієнко О. А., Сидорук Т. І., Хутько М. В.
Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна
tarastitov88@gmail.com
Раніше авторами з використанням прямого та традиційного методів синтезу були
отримані та досліджені координаційні сполуки купруму(II) з ариламідами бензімідазол2-тіокарбонової кислоти за загальною схемою:

(1)

HL1: R1 = H, R2 = 4-OC2H5; HL2: R1 = H, R2 = 2-Cl; HL3: R1 = 2-CH3, R2 = 4-CH3; HL4: R1 = H,
R2 = 3-CH3; HL5: R1 = H, R2 = 3-CF3.

При цьому, залежно від солі купруму(II) або порошкової міді, органічного розчинника та
умов проведення реакції (t, τ, pH) були синтезовані та досліджені методом
рентгеноструктурного аналізу координаційні сполуки загальної формули CuL2 та
[Сu(HL)Cl2]2∙2CH3OH. Встановлено, що остання сполука має димерну просторову будову.
В продовження вищезазначених робіт нами були досліджені нові методи синтезу
координаційних сполук та досліджено взаємні переходи [Сu(HL6-9)2Х2]2
2CuL26-9 за
наведеною схемою:

(2)

Методи A-D, бензімідазол-2-N-арилкарботіоаміди HL6-9: HL6: R = 2-CH3, HL7:
R = 4-Br, HL8: R = 3-CF3, HL9: R = 3-Br; I: R = 2-CH3, X = ClO4; II: R = 4-Br, X = ClO4;
III: R = 3-CF3, X = ClO4; IV: R = 3-Br, X = BF4; V: R = 4-Br, X = BF4; VI: R = 3-CF3,
X = BF4; VII: CuL62; VIII: CuL72; IX: CuL82; X: CuL92.
В даній роботі нами розроблено новий спосіб синтезу координаційних сполук
CuL26-9 VII–X за схемами:
[Сu(NH3)4Cl2]∙H2O + HL6-9
[Сu(NH3)2ClL6-9] + NH4Cl + NH3 + H2O
[Сu(NH3)2ClL6-9] + HL6-9
CuL26-9+ NH4Cl+ NH3
Ʃ [Сu(NH3)4Cl2]∙H2O+ 2HL6-9
CuL26-9 + 2NH4Cl +2NH3+ H2O
VII–X

(3)
(4)
(5)

З врахуванням сумарного рівняння (5) можна стверджувати, що реакція
проходить у дві стадії за механізмом SN1 нуклеофільного заміщення аміакатних лігандів
(NH3 згідно до теорії ЖМКО Пірсона – «жорстка» основа) на тіоамідний ліганд (HL6-9 за
шкалою ЖМКО – основа середньої сили). Крім того, катіон Cu2+ є кислотою середньої
сили, а в результаті реакції утворюються хелати CuL26-9 з транс-координаційним вузлом
CuN2S2, тому такий варіант реакції заміщення за механізмом SN1 можна було б
розглядати безальтернативним. Однак, детальний аналіз отриманих результатів (реакції
(3)–(5)) вказує на більш складний характер досліджених хімічних перетворень.
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SYNTHESIS AND STUDY OF THE BIOACTIVITY OF PHTHALOCYANINES
MODIFIED WITH AXIAL DEHYDROACETIC ACID MOIETIES
Chernii S.1, Tretyakova I.2, Losytskyy M.1, Gerasymchuk Yu.3, Chernii V.2, Kovalska V.1
1
Institute of Molecular Biology and Genetics NASU, Kyiv, Ukraine
2
V. I. Vernadskii Institute of General and Inorganic Chemistry NASU, Kyiv, Ukraine
3
Institute of Low Temperature and Structure Research PAS, Wroclaw, Poland
irena.tretyakova@gmail.com
Phthalocyanines are widely studied for their biological activity; in particular, they have
been shown antibacterial activity, antiprionic and antifibrilogenic properties. The spontaneous
protein self-assembly into amyloid fibrils, characterizes a number of pathologies, including
neurodegenerative diseases. The search for the agents that are able to suppress or redirect fibril
formation could be useful for controlling protein aggregation.
Zr phthalocyanine quite easily forms axially coordinated complexes with various
β-dicarbonyl compounds. In this work, we have obtained complexes with “hidden”
β-diketones – dehydroacetic acid (1) and its condensed derivatives (2, 3). For this, we have
performed the Knoevenagel condensation reaction to obtain condensed dehydroacetic acid
derivatives. These compounds exhibit the properties corresponding to β-diketones. They easily
form complexes with metals. Their interaction with Zr phthalocyanine dichloride leads to the
formation of corresponding axially coordinated complexes (Fig. 1). The resulting complexes
are highly stable fine crystalline substances of dark blue color, with absorption peaks at 330
and 690 nm. For 2 and 3, an additional absorption band is observed in the region of 400–450 nm
corresponding to the absorption band of the axial ligands. The yields for this reaction are 70–
80 %. Studied complexes soluble in most organic solvents.

Fig. 1. Chemical structure of Zr phthalocyanines
We have also studied the effect of synthesized Zr phthalocyanines on the insulin
amyloid formation. The dye-based amyloid-sensitive assay was used to examine the effect of
Zr phthalocyanines on kinetics and intensity of insulin amyloid aggregation. Inhibitory activity
for Zr phthalocyanines was from 45 to 68 % with the highest inhibitory activity for compound
bearing dehydroacetic acid ligands. Method of scanning electron microscopy was used to
determine the morphology of insulin aggregates forming in the presence of studied Zr
phthalocyanines. Free insulin forms separate fibrils with length of about 2–4 µm sticking in
clusters. Studied complexes induce changes in insulin aggregates morphology – noticeable
elongation of insulin fibrils up to 15 μm length with formation of bigger clusters.
Thus, synthesized Zr phthalocyanines with axially coordinated ligands are considered
as compounds able to modify the fibril formation reaction.
This study is supported bу PAN-NASU collaboration grant in 2018-2020 years.
NASU Program of Fundamental Research “New Functional Substances and Materials
for Chemical Engineering” No 17-20 supported this work.
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THE INFLUENCE OF DOPING COMPONENTS ON THE ELECTROCHEMICAL
HYDROGENATION OF THE GdFe2-xMx PHASES
Chorna N. O., Kordan V. M., Zelinska O. Ya., Zelinskyy A. V., Pavlyuk V. V.
Department of Inorganic Chemistry, Ivan Franko National University of Lviv,
Kyryla i Mefodiya St. 6, 79005 Lviv, Ukraine
chorna.nata15@gmail.com
Intermetallics with cubic MgCu2-type structure are interesting for hydrogen storage
purposes. Inclusion of hydrogen in the structure of these phases occurs in tetrahedral voids
formed by transition elements. Application of these phases as electrode materials in nickelmetal hydride batteries depends on their corrosion stability in alkaline solutions which can be
improved by adding of more resistant components to the alloys. In this work we studied the
effectiveness of the electrochemical hydrogenation of the ternary intermetallics GdFe2-xMx, x = 0.06.
The synthesis of the alloys was carried out by arc melting of the pure metals Gd, Fe, Ni,
Co, Mn, Zn and Mg (>99.9 wt. %) under an argon atmosphere with further annealing at 500 С
for two month in evacuated silica tubes and quenching in cold water. X-ray phase analysis of
the samples was carried out using the data collected by powder diffractometer DRON-2.0M (Fe
Kα-radiation). The quantitative composition of the alloys was checked by X-ray fluorescent and
energy dispersive X-ray analyses. The lattice parameters of the observed phases were refined
by least squares method using the program Latcon. Electrochemical hydrogenation of the
samples was carried out in 2-electrode “Swagelok-cell” prototype of Ni-MH batteries. The
synthesized alloys served as anode materials, a mixture of powder Ni(OH)2 with graphite (9:1
wt. ratio) served as a cathode material. As electrolyte we used 6М solution of KOH.
Hydrogenation (charge at 0.5 mA/cm2) and dehydrogenation (discharge at 0.2 mA/cm2) were
carried out in galvanostatic mode.
Corrosion of the samples as by-reaction was observed in parallel with electrochemical
insertion of hydrogen. The mutual influence of these processes was first observed in the binary
phase. When we doped it by the components with the higher corrosion resistance we observed
the bigger capacity and higher voltage of the battery that increased in the line
Zn<Mn<Mg<Co<Ni (see Fig. a). The alloys with magnesium, cobalt and nickel showed better
cyclic stability and no evidences of significant oxidation of the electrodes. The lattice
parameters of the phases (constantly 2 at.% of doping elements) (Fig. b) increased
corresponding to the value of atomic (metallic) radii of the doping components. In the case of
Mg which is the s-element we used the value of covalent radius unlike Mn, Co, Ni and Zn which
are the typical 3d-transition elements.

a
b
Fig. Selected discharge curves at 10-th cycle for Ni-MH prototype batteries with electrodes on the
basic of GdFe2-xMx (a); dependence of unit cell parameter a versus atomic radii of doping elements (b)
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SYNTHESIS AND LUMINESCENCE OF SILVER(I) COMPLEXES
WITH POLYNDENTATE PYRIMIDINE LIGANDS
Shekhovtsov N. A.1,2, Vinogradova K. A.1,2, Berezin A. S.2, Sukhikh T. S.1,2,
Krivopalov V. P.3, Nikolaenkova E. B.3, Bushuev M. B.1,2
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Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia
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Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry, Novosibirsk, Russia
3
N. N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry, Novosibirsk, Russia
shna1998@mail.ru
Designing coordination compounds with luminescent properties is a promising task due
to applications of these compounds in organic light emitting diodes (OLED). Synthesis and
luminescence study of silver(I) complexes is of current interest in modern coordination
chemistry because bright fluorescence and phosphorescence of silver(I) complexes have been
published. Emission of the complexes has been observed in visible and ultraviolet areas. In the
present research we use pyrimidine-based ligands (Ln) to synthesize Ag(I) complexes (Fig. 1).
Coordination of π-deficient pyrimidine ligands to silver(I) ion may increase the photostability
of these complexes. The various substituents in the pyrimidine ring significantly influence on
the coordination modes of pyrimidine-based ligands, forming mononuclear and polynuclear
silver(I) complexes.
The purpose of the work is synthesis of Ag(I) complexes with polydentate pyrimidine
ligands and study of their luminescence. A series of coordination compounds, [AgL1NO3],
[AgL1X]n (X = I−, Br−), [AgL1(PPh3)Y] (Y = CF3SO3−, BF4−, NO3−), [Ag2(L2)2Z2] (Z = I-, Br-,
Cl-), [AgL3NO3⋅CH3CN]n, have been synthesized. According to the X-ray single data, the
complexes [AgL1NO3], [AgL1(PPh3)Y] adopt mononuclear structures; the complexes
[Ag2(L2)2Z2] are binuclear; [AgL1X]n and [AgL3NO3⋅CH3CN]n are polymeric compounds. The
silver(I) complexes exhibit photoluminescence in blue, green and red regions of the visible
spectrum in the solid state. The complex [AgL1(PPh3)CF3SO3] shows temperature and
excitation wavelength dependent emission (Fig. 2). This complex demonstrates a
phosphorescence band at 400–600 nm with a vibronic satellite structure. The lifetimes of the
excited states are 0.8 and 27 ms. There is a bathochromic shift of the emission band upon
decrease of temperature from 300 K to 77 K. The complex is photostable at ultraviolet radiation
for a long time.

Fig. 1. Polydentate pyrimidine-based ligands

Fig. 2. Luminescence of [AgL1(PPh3)CF3SO3] at 300 K (left); at 77 K (middle); at different
temperatures (right)
The research was supported by the President of the Russian Federation Grant for young
scientists МК-1219.2020.3.
63

Неорганічна хімія

Inorganic Chemistry

ГІДРОКСИЕТИЛІДЕНДИФОСФОНАТОГЕРМАНАТИ
З 1,10-ФЕНАНТРОЛІНОМ ТА ЛАНТАНІДАМИ
Ябанжи Т. С., Чебаненко О. А.
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна
Shebanenko_Elena@ukr.net
Гетерометальні германійвмісні координаційні сполуки за останнє десятиріччя
стали об’єктами багатьох досліджень, що проводяться на кафедрі загальної хімії та
полімерів ОНУ імені І. І. Мечникова. Значний об’єм одержаних експериментальних та
теоретичних даних, свідчить про різноманітність структурної топології
гідроксиетилідендифосфонатогерманатів металів різних електронних s-, d-, f-блоків.
Особливе значення мають германій-лантанідні-гідроксиетиліденифосфосфонати, які є
перспективними для використання в якості діагностичних засобів у випадку злоякісних
пухлин.
Визначено шляхи отримання різнометально-змішанолігандних комплексів
германію і рідкоземельних металів Ln (Pr, Nd, Dy, Ho, Tm, Lu) з
1-гідроксиетилідендифосфоновою кислотою (H4hedph) та 1,10-фенантроліном (phen).
Взаємодією
GeO2
з
H4hedph
одержували
водний
розчин
гідроксиетилідендифосфонатогернатної кислоти. Окремо готували спиртові розчини
суміші солей лантанідів і phen. Потім їх змішували в різних мольних співвідношеннях і
отримували розчин з якого протягом тижня при кімнатній температурі випадали
дрібнокристалічні осади.
Вміст германію, фосфору та лантанідів при спільній присутності визначали
методом атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно зв’язаною плазмою, Нітроген
визначали методом Дюма, а кількість молекул води в комплексах –
термогравіметричним методом.
За результатами елементного аналізу мольне співвідношення в складі сполук I–
VI (Pr(I); Nd(II); Dy(III); Ho(IV); Tm(V); Lu(VI)) – однакове і дорівнює : Ln : Ge : P: N=
2, 6, 12, 14. Аналіз результатів термогравіметричного дослідження координаційних
сполук I–VI показав, що в широкому інтервалі температур 80–180 С для всіх комплексів
однаково спостерігається убуток маси, що вказує на наявність в їх складі великої
кількості молекул кристалізаційної води. Процес дегідратації супроводжується
ендотермічним ефектом. При подальшому нагріванні зразків в три стадії відбувається
терморозклад з екзотермічними ефектами і утворюються кінцеві продукти. На підставі
їх маси та результатів елементного аналізу, вони являють собою суміші пірофосфату
германію (GeР2О7) та оксидів лантанідів (Pr2O3, Nd2O3, Dy2O3, Ho2O3, Tm2O3, Lu2O3).
Форму та спосіб координації 1-гідроксиетилідендифосфонової кислоти в I–VI
визначали порівняльним аналізом їх ІЧ-спектрів між собою та з вихідними реагентами і
подібними гідроксиетилідендифосфонатами. Відзначено, що ІЧ-спектри I–VI подібні. В
них спостерігаються валентні коливання νas(РО3), νs(РО3) на відміну від вихідної
H4hedph. Отже фосфонові групи депротоновані і зв’язуються з германієм та лантанідом,
що підтверджується появою частот коливань ν(Ge-O), ν(Ln-O). Разом з цим в спектрах
спостерігаються δ(Ge-OH), ν(Ge-O-Ge), що вказують на присутність в складі комплексів
різних форм германію. Про наявність фенантроліну та його зв’язок з Ln свідчить набір
смуг: ν(С-С)аром, ν(С-N), ν(Ln-N). Спостерігається ν(OH)H2O = 3400 см-1, яка вказує на
присутність молекул кристалізаційної води, що корелює з даними термогравіметрії.
Для
I–VI
запропоновано
молекулярну
формулу:
{[Ln(Hphen)3][LnGe6(-hedph)6(-O)3(-OH)3(phen)2]·2phen·nH2O}n.
Доведено, що вони представляють собою координаційні полімери, заряд
комплексного різнометального аніону компенсують катіони Ln3+.
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COPPER(I) HALIDE COORDINATION COMPOUNDS WITH N-PHENYLUREA
ALLYL DERIVATIVES
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It has been demonstrated earlier that allyl derivatives of urea successfully form
crystalline coordination compounds with Cu(I) and Ag(I) in which olefin fragments are bound
to metal atoms. In search for materials with prominent NLO properties two new ligands of this
type (Fig. 1) – 3-phenyl-1,1-diallylurea (dapu) and 1-phenyl-3-allylurea (mapu) – were
prepared via condensation of phenyl isocyanate with respective amines.

Fig. 1. Studied ligands
Copper(I) coordination compounds 2–5 were obtained in form of well-shaped single
crystals from solutions of reagents in alcohols by means of comproportionation of copper(II)
halides and metallic copper in presence of aforementioned ligands assisted by alternating
current. The crystals of dapu (1) and 2–5 were studied by X-ray diffraction (Table 1). For 1, 2,
and 3 nonlinear optical properties, namely second harmonic generation (SHG), were measured.
Compounds 2 and 3 formed simultaneously from the same starting solution and 3
demonstrated tendency to recrystallize into 2 over time. Crystals of 2 and 3 were easily
separated in carbon tetrachloride as a floatation medium relying on their different density.
2 crystallizes in form of layered 2D coordination polymer. In its structure copper(I)
halide exists as tricyclic {Cu4Cl4} unit with two crystallographically independent metal atoms.
Cu1 atoms form chelate cycles with dapu molecules that involve σ- and π-coordination whereas
more sterically hindered Cu2 atoms are solely π-coordinated. Neighboring {Cu4Cl4} units are
linked by bridging ligand molecules.
Structure of 3 is composed of isolated molecules in which cyclic symmetrical {Cu2Cl2}
fragments are present. Each copper atom coordinates both of allyl groups of the single dapu
molecule resulting into exclusive π-coordination
Compounds 4 and 5 are isostructural and share some structural similarity with 3. In their
molecules {Cu2Hal2} (Hal ≡ Cl, Br) cycles are also present but fragments of mapu are σ- and
π-coordinated with formation of chelate cycles.

1
2
3
4
5

Table 1. Selected crystal data for the discussed compounds
Crystal system and Cu(I) halide Coordination
Composition
space group
fragment
types
dapu (C13H16N2O) Monoclinic, P21
—
—
(dapu)2Cu4Cl4 Monoclinic, P21/n {Cu4Cl4}
σ,π & π
(dapu)2Cu2Cl2
Monoclinic, P21/c {Cu2Cl2}
π
(mapu)2Cu2Cl2 Monoclinic, P21/c {Cu2Cl2}
σ,π
(mapu)2Cu2Br2 Monoclinic, P21/c {Cu2Br2}
σ,π
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ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ
4-АМИНО-2,3-ДИМЕТИЛ-1-ФЕНИЛПИРАЗОЛОНА-5
Акишина Е. А.1, Казак Д. В.1, Дикусар Е. А.1, Залесская Е. Г.1, Стёпин С. Г.2
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Ряд производных пиразолона обладает анальгетической, противовоспалительной,
жаропонижающей и др. активностью. Но в настоящее время их применение в медицине
снижается в связи с наличием у этих соединений побочных эффектов и из-за появлением
новых, более эффективных лекарственных средств.
Целью настоящей работы является разработка удобной и масштабируемой
препаративной методики синтеза азометиновых производных 4-амино-2,3-диметил-1фенилпиразолона-5 1 и замещенных бензальдегидов, содержащих метокси- и
этоксигруппы, а также остатки никотиновой и изоникотиновой кислот, ковалентно
прикрепленных с помощью сложноэфирных групп к различным положениям
ароматического ядра 2-13; или альдегидов, связанных с изоксазольным и изотиазольным
гетероциклами 14-16 (рис. 1). Кроме того, они способны к образованию
металлокомплексов с Zn, Cu, Ag, Pd, Pt, Ce, La и др. металлами и являются
перспективными соединениями для создания на их основе новых фармацевтических
субстанций, обладающих антимикробной, противовирусной и фунгицидной
активностью. Наличие пиридиновых заместителей в различных положениях
синтезированных соединений 2-13 позволит изучить влияние топологии их строения на
биологическую активность.

Рис. 1. Схема синтеза производных 4-амино-2,3-диметил-1-фенилпиразолона-5
Выходы синтезированных соединений составляли 75–85 % и не требовали
дальнейшей очистки. Их чистота составляла 99.0–99.5 %. Состав и строение полученных
соединений, а именно, их (Е)-конфигурация, были установлены на основании данных
ИК- и ЯМР-спектров (1Н и 13С), элементного анализа.
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КАТАЛІТИЧНА ЕСТЕРИФІКАЦІЯ СПИРТОВИХ ГІДРОКСИЛЬНИХ ГРУП
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Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України,
м. Київ, Україна
anishchvic@gmail.com
Естери жирних кислот фітостеролів є перспективними харчовими добавками які
знижують ризики розвитку хвороб серця. Відомо, що рослинні стерини, насамперед
жирний естер ситостерину, знижують як холестерин в сироватці крові, так і холестерин
ЛПНП, і є перспективними харчовими добавками для зниження ризику серцевих
захворювань. Фітостероли, і більшою мірою фітостаноли, пригнічують всмоктування
холестерину в кишечнику, самі не всмоктуючись при цьому у значних кількостях. В
зв’язку з цим важливою задачею є розробка нових методів синтезу жирних естерів
фітостеролів.
Для вирішення цієї задачі нами було проведено дослідження модельної реакції
естерифікації ряду спиртів (метанол, етанол, фенилметанол), адже гідроксильна група в
структурі фітостеролів має саме спиртову природу. Запропоновано схему синтезу, що
складається з двох етапів. На першому етапі синтезували змішаний стеаратно бензойний
ангідрид методом інверсійного трансфазного каталізу в двохфазній системі водадихлорметан. На другому етапі використали цей ангідрид для ацилювання спирту
(рис. 1) в органічному середовищі (гептан, етилацетат, тетрагідрофуран, дихлорметан).
Серед переваг даної схеми треба відзначити, що на обох етапах може використовуватися
один і той же каталізатор, а саме піридин-1-оксид або його похідні.
Нами було досліджено вплив природи органічного розчинника та структури
каталізатора на швидкість процесу та вихід цільового продукту (В). Визначено, що
селективність досліджуваної реакції (співвідношення продуктів А та В) суттєво залежить
як від природи розчинника так і від структури каталізатора. Так, використання гептану
разом з 4-метилпіридин-1-оксидом дозволило отримати естери стеаратної кислоти з
виходом > 99 %.

Рис. 1. Схема другого етапу реакції каталітичної естерифікації
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THE INFLUENCE OF THE SOLVENT POLARITY ON THE CATALYTIC
ACTIVITY OF TETRABUTYLAMONY CHLORIDE IN THE SYSTEM “BENZOIC
ACID – CHLOROMETHYLORINE”
Bakhalova E., Hembaruk V., Kazakov O., Shved E.
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine
je.bahalova@donnu.edu.ua
The reaction of carboxylic acids with (chloromethyl)oxirane (epichlorohydrin, ECH) is
used in the synthesis of glycidyl carboxylates, which have different applicathion, for example
in the synthesis of epoxy resins. The presence of aromatic cycle in the structure of benzoic acid
is its advantage over other carboxylic acids, because it’s ensures the thermal stability of the
products. Quaternary ammonium salts are effective catalysts the acidolysis of ECH. An
important feature of the reaction was found in previous studies. It has been determined that real
reaction catalyst is intermediate compound – carboxylate quaternary ammonium. Based on the
above the studying of reaction’s mechanism and the behavior of the quaternary ammonium salts
are the actual problem.
The purpose of this work is investigation the reactivity of benzoic acid in reaction with
2-(chloromethyl)oxirane in the presence of tetrabutylammonium chloride. The reaction
proceeds according to the scheme:

(1)

It has been selected benzoic acid as the protonodonor nucleophilic reagent,
tetrabutylammonium chloride as the catalyst of reaction (1). The concentrations of catalyst have
changed from 0.00125 M to 0.00500 M, benzoic acid 0.200 M. ECH is taken in significant
excess and is both a substrate and a solvent at the same time. The study was carried out at 60 °C
in a binary solvent epichlorohydrin: tetrahydrofuran (1:1, vol.%). The progress of the reactions
was monitored by measuring the concentration of carboxylic acid by potentiometric acid-base
titration.
According to the results, it has been determined the first reaction order for catalyst and
zero reaction order for acid. The kinetic law of reaction has been established. The rate constants
of the non-catalytic and catalytic steps were found. It is determined that the reaction is several
orders of magnitude quicker in the presence of tetrabutylammonium chloride than in the
absence of ones. Comparison of the obtained data with the results obtained in the more polar
solvent – ECH shows that a decrease in the polarity of the solvent leads to a decrease in the
reaction rate.
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ТРИФЛУОРАЦЕТИЛЮВАННЯ 2-МЕТИЛ ТА 2-ЕТИЛ ХРОМОНІВ
Білецька І. М.1, Мруг Г. П.1, Фрасинюк М. С.1, Бондаренко С. П.2
1
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України,
Київ, Україна
2
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
biletskairyna28@gmail.com
Хромони – важливі природні сполуки, що володіють широким спектром
біологічної активності через їх унікальну здатність модулювати ферментні системита
використовуються у лікуванні різних захворювань [1]. Разом з тим, введення
2-трифлуорметильної групи до хромонового ядра суттєво впливає на біологічну дію.
Наприклад, підвищує антилейшманійну активність похідної ізофлавону SJ000551674 [2].
Тому розробка простих методів синтезу нових флуоровмісних аналогів хромонів є
перспективним шляхом отримання нових терапевтичних засобів.

Схема 1. Синтез 2-(3,3,3-трифлуорацетоніл) хромонів та ізофлавонів
Досліджено особливості взаємодії похідних 2-алкілхромонів 1, 2 з
трифлуороцтовим ангідридом в різних умовах. Показано, що похідні 2-(3,3,3трифлуорацетоніл)хромонів 3, 4 утворюються при кип’ятінні реакційної суміші в
присутності CF3COOK. На наш погляд, ймовірний механізм, що лежить в основі цієї
реакції, передбачає початкове генерування insitu вінілового ефіру з 2-метил- або 2етилхромонів/ізофлавонів 1, 2 та їх подальше ацилювання трифлуороцтовим ангідридом.
Варто зазначити, що сполуки 3 можуть існувати у вигляді гем-діолів, отриманих в
результаті приєднання води до групи C=O, завдяки сильному електрофільному ефекту
CF3 групи. Єдина форма енолу спостерігалася у випадку трифлуорацетильованих основ
Манніха4.
Розроблений
простий
та
ефективний
метод
синтезу2-(3,3,3трифлуорацетоніл)хромонів 3, 4 забезпечує новий підхід до одержання флуоровмісних
біологічно активних сполук хромонового ряду [3].
[1] A. Gaspar, M. J. Matos, J. Garrido, E. Uriarte, F. Borges, Chem. Rev. 2014, 114,
4960.
[2] D. Ortiz, W. A. Guiguemde, J. T. Hammill, A. K. Carrillo, Y. Chen, M.Connelly,
K. Stalheim, C. Elya, A. Johnson, J. Min, A. Shelat, D. C.Smithson, L. Yang, F. Zhu, R. K.
Guy, S. M. Landfear, PLoS Negl. Trop. Dis. 2017, 11, e0006157.
[3] G. P. Mrug, I. M. Biletska, S. P. Bondarenko, V. M. Sviripa, M. S. Frasinyuk,
ChemistrySelect, 2019, 4, 11506–11510.
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1,3-ДИМЕТИЛ-5-ФОРМІЛ-6-ХЛОРОУРАЦИЛ В СИНТЕЗІ НОВИХ ПОХІДНИХ
ПІРИМІДО[4,5-b]-1,5(1,7)-НАФТИРИДИН-2,4(1Н,3Н)-ДІОНУ
Білецький І. І., Музичка Л. В., Смолій О. Б.
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України
02094, м. Київ, вул. Мурманська, 1, Україна
smolii@bpci.kiev.ua
Особливу увагу дослідників в останні роки привертають трициклічні похідні
піримідонафтиридинів, серед яких найбільш вивченими є піримідо[4,5-b]-1,8нафтиридини. Інтенсивне дослідження цих сполук зумовлене їх здатністю до утворення
молекулярних асоціатів, які виникають в результаті спонтанної “самоорганізації”
кількох молекул за рахунок водневих зв’язків (донор – акцептор).
Для синтезу невідомих раніше похідних піримідо[4,5-b]-1,5-нафтиридину та
піримідо[4,5-b]-1,7-нафтиридину вивчені реакції циклоконденсації 1,3-диметил-5форміл-6-хлороурацилу 1 з заміщеними 3-амінопіридинами. При цьому відбувається
заміщення атома хлору на залишки відповідних амінів з утворенням альдегідів 2, 4.
Нагрівання останніх з п-толуїдином при 120 °C приводить до утворення похідних
піримідо[4,5-b]-1,5-нафтиридину 5 чи піримідо[4,5-b]-1,7-нафтиридину 6. Похідні
піримідо[4,5-b]-1,5-нафтиридину 5 також отримані конденсацією 6-аміноальдегіду 3 з
6-заміщеними 3-амінопіридинами.
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SYNTHESIS OF FUNCTIONALIZED BRIDGED BICYCLIC SULFONAMIDES
WITH A BRIDGEHEAD NITROGEN ATOM
Blahun O. P., Melnychenko H. O.
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Volodymyrska Street 60, Kyiv 01601, Ukraine
blahunolexander@gmail.com
For many years, sulfonamide-derived drugs were dramatically prevailed by aromatic
derivatives. However, the recently increased interest to synthesis of their aliphatic counterparts
provides an access to yet underexplored parts of pharmaceutically relevant chemical space.
Although biologically active five- and six-membered alicyclic sulfonamides were reported in
hundreds of papers and patents, their polycyclic analogues remain scarce in the literature. Two
approaches to synthesis of functionalized bridged bicyclic sulfonamides with a bridgehead
Nitrogen atom were developed.

Fig. 1. Synthesized bicyclic sultams 4-11
Synthesis of eight previously unreported functionalized bicyclic sulphonamides (4-11)
with bridgehead Nitrogen atom was achieved on a multigram scale in up to 41 % yield over 7
steps. The target products were prepared either from monocyclic substrates containing nitrile
group as a prerequisite of carboxylic acid functionality or by direct lithation–carboxylation of
bicyclic non-functionalized sultams. The cyclization step used in the first approach was found
to be efficient for saturated heterocyclic amino nitriles bearing CH2SO2F group at both -C and
-C atoms (70–81 % yield). The key transformation of the second method, which is
carboxylation at the α-position of bicyclic sulfonamide, was achieved in up to 72 % yield.
However, the limitations of this approach were high ring strain in the starting substrates and
presence of heteroatoms at the -position to sulfonamide group which promoted fragmentation
of the ring. Importantly, all carboxylic acids obtained appeared to be hydrolytically stable
towards long-term storage in air and can be purified by column chromatography if necessary.
Overall, the developed synthetic sequences allowed to access novel and yet underexplored type
of aliphatic sulfonamides which can be further used as advanced building blocks for drug
discovery.
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ЙОДАРИЛЮВАННЯ ПОХІДНИХ АЦЕТИЛЕНУ
ТЕТРАФТОРОБОРАТАМИ АРЕНДІАЗОНІЮ
Бутенко С.1, Роговик М.2, Максимович І.2, Кінжибало В.3, Піткович Х.1, Горак Ю.1,
Литвин Р.1, Обушак М.1
1
Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6,
79005 Львів, Україна
2
НДЕКЦ при Головному управлінні МВС України у Львівській області,
вул. Конюшинна, 24, 79040 Львів, Україна
3
Institute of Low Temperature and Structure Research, Okólna 2, Wrocław, Poland
butenkosergej711@gmail.com
Мультикомпонентні реакції посідають чільне місце в арсеналі сучасної органічної
хімії і часто можуть бути віднесені до еко-дружніх методів конструювання органічних
сполук, оскільки, порівняно з покроковим підходом, дозволяють отримувати бажані
речовини за одну стадію, економлячи при цьому реагенти і розчинники.
Аніонарилювання ненасичених сполук ароматичними солями діазонію, зокрема, реакція
Меєрвейна, є одним з прикладів мультикомпонентних реакцій, проте віднести їх до екодружніх методів досить складно, оскільки більшість відомих варіантів цих реакцій
передбачають застосування як каталізаторів солей важких металів (мідь, титан, залізо).
Враховуючи це, ми звернули увагу на йодарилювання ненасичених сполук [1], оскільки
ця варіація реакції аніонарилювання не потребує застосування металовмісних
каталітичних систем і, таким чином, краще вписується у концепцію «зеленої хімії».
Ми дослідили фенілацетилен та естери (арил)пропіолових кислот 2 у реакції
йодарилювання з використанням GC-MS аналізу, даних 1Н,13С ЯМР та ІЧ спектроскопії
та, у деяких випадках, рентгеноструктурного аналізу. Як з’ясувалося, основними
продуктами трикомпонентної взаємодії є функціоналізовані транс- (4) та цисйодостирени (5) (4/5 ~ 3:1), які утворюються із загальними виходами 35–65 %. З
реакційної суміші у багатьох випадках вдається виділити переважаючий транс-ізомер у
чистому вигляді (рис. 1):
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Отримані таким чином сполуки можуть бути модифіковані. Зокрема, ми ввели
E-йодостильбени у реакцію Ульмана. Вони реагують з карбазолом, утворюючи з
непоганими виходами сполуки 7 у вигляді суміші E- та Z-ізомерів:
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[1] Gansuhchak N.I., Obushak N.D., Polishchuk O.P. Zh. Org. Khim. 1984. Vol. 20,
No 3. P. 595–596.
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ВПЛИВ ПРИРОДИ КАТАЛІЗАТОРУ НА СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОДУКТІВ
РОЗКРИТТЯ ЦИКЛУ ЕПІХЛОРГІДРИНУ БЕНЗОЙНОЮ КИСЛОТОЮ
Бахалова Є. А.1, Волос О. Я.1, Міщенко А. О.1, Ситник Н. С.1, Швед О. М.1,
Діденко Н. О.2
1
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
2
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м. Вінниця, Україна
je.bahalova@donnu.edu.ua
Ацидоліз несиметричних оксиранів відноситься до паралельних реакцій, що
перебігають з утворенням продуктів «аномального» (І) та «нормального» (ІІ) розкриття
циклу (реакція (1)). Продукт І утворюється в разі атаки протононвмісного
нуклеофільного реагента / каталізатора нуклеофільної природи на більш стерично
ускладнений вторинний атом карбону, а продукт ІІ – результат атаки на первинний
просторово більш доступний атом карбону.

(1)

Попередні дослідження, які проводились методами квантової хімії, дозволили
отримати модель реакції розкриття оксиранового циклу в системі «хлорметилоксиранбензойна кислота-бензоат тетраалкіламонію» та дали змогу встановити, що
використання бензоат-аніону як нуклеофіла сприяє збільшенню внеска SN2 механізма та
забезпечує підвищення стерео- та регіоселективності реакції, тобто приводить до
збільшення вихода продукта ІІ. Крім стеричного фактора, на співвідношення продуктів,
які утворюються в паралельних реакціях, впливає температура процесу у разі відмінних
активаційних параметрів цих реакцій.
Метою роботи є дослідження впливу природи каталізатора на співвідношення
продуктів розкриття циклу несиметричного оксирану. Для встановлення стеричних
чинників та визначення активаційних параметрів реакції об’єктами дослідження обрано
бензойну кислоту, хлорметилоксиран, каталізатор (В) – тетраетиламоній бромід та N,Nдиметиланілін. Хлорметилоксиран, що одночасно виступає субстратом і розчинником,
взято у надлишку. Концентрація бензойної кислоти дорівнює 0,3 моль/л, каталізатора –
0,00125–0,0050 моль/л. Кінетичні дослідження проводилися в температурному інтервалі
30–80 °С. Вихідні речовини очищали за опрацьованими методиками. Контроль за
перебігом реакції здійснювали потенціометричним кислотно-основним титруванням.
Обробка експериментальних даних проводилась із застосуванням методу кореляційного
аналізу. Структуру продуктів І і ІІ встановлювали методами 1Н ЯМР та ІЧ спектроскопії.
За результатами роботи встановлено, що в реакційних серіях за участю як
тетраетиламоній броміда, так і N,N-диметиланіліна, спостережуваний порядок реакції за
бензойною кислотою дорівнює нуль, за каталізатором – один, тобто обидва каталізатора
діють за однаковим механізмом. Виходячи із встановленого кінетичного рівняння
розраховані спостережувані та каталітичні константи швидкості реакції (1). Визначено,
що тетраетиламоній бромід виявляє майже вдвічі більшу каталітичну активність, ніж
третинний амін – N,N-диметиланілін. Дослідження впливу температури для обох серій
дало змогу розрахувати активаційні параметри реакції. Встановлено, що в реакційній
серії за участю N,N-диметиланіліна енергія, ентальпія та ентропія активації більш низькі.
Порівняння кінетичних та термодинамічних характеристик реакції (1) з її селективністю
показує, що більш високий вихід продукту ІІ, тобто більш високу регіоселективність,
забезпечує використання N,N-диметиланіліна, який має нижчу реакційну здатність та
стерично більш ускладнену структуру. Одержані дані розширюють експериментальну і
теоретичну базу для прогнозування реакційної здатності каталізаторів різної природи та
вибору оптимальних умов реакції, що забезпечують необхідне співвідношення продуктів І і ІІ.
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СИНТЕЗ ПРОЛИЛЛЕЙЦИЛГЛИЦИНАМИДА И ЕГО АЦИЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ
Гайдукевич В. А., Книжников В. А., Попова Л. А., Зубрейчук З. П.
Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси,
г. Минск, Беларусь
veronika_haidukevich@mail.ru
Взаимодействием смешанного ангидрида, синтезированного из третбутилоксикарбонилпролиллейцина и изо-бутилхлорформиата и вводимого в дальнейшие
превращения без выделения в индивидуальном виде, с гидрохлоридом глицинамида в
среде ДМФ:CH2Cl2 получен трет-бутилоксикарбонилпролиллейцилглицинамид 1.
Удалением трет-бутилоксикарбонильной аминозащитной группы действием раствора
хлористого водорода в диоксане или муравьиной кислотой на 1 получены гидрохлорид
2 и формиат 3 пролиллейцилглицинамида. Обработка соединения 2 эквимолярным
количеством этилата натрия, а соединения 3 водным раствором аммиака давала
пролиллейцилглицинамид 4.

Взаимодействием 4 с хлорангидридами уксусной, бензойной или
5-фенилизоксазол-3-карбоновой кислот в присутствии триэтиламина получены
ацильные производные пролиллейцилглицинамида 5–7, строение которых было
подтверждено данными ИК-, ЯМР- и масс-спектрометрии.

76

Органічна хімія

Organic Chemistry

НОВИЙ ПІДХІД ДО СИНТЕЗУ 5-ПОЛІФЛУОРОАЛКІЛЬНИХ ПОХІДНИХ
1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТІОНУ
Головко-Камошенкова О. М., Король Н. І., Сливка М. В., Лендєл В. Г.
ДВНЗ «УжНУ», хімічний факультет, Ужгород, Україна
miravo2009@gmail.com
Хімія похідних 1,2,4-триазол-3-тіону на сьогоднішній день є областю активних
наукових досліджень. Це, насамперед, обумовлено практичною цінністю такого роду
сполук для фармацевтичної та агрохімічної галузей. Адже добре відомо, що суттєва
кількість похідних 1,2,4-триазол-3-тіону характеризується широким спектром
біологічної активності [1].
Одним із сучасних методів функціоналізації гетероциклічних систем з метою
підвищення їх біологічної активності є введення до їх складу флуоровмісних замісників.
Відомо, що одержані в такий спосіб субстрати, зазвичай, характеризуються більшою
ліофільністю та меншою токсичністю в порівнянні з нефлуорованими аналогами [2].
Розроблено
ефективний
підхід
для
синтезу
N-незаміщених
5-поліфлуороалкільних похідних 1,2,4-триазол-3-тіону (1-5), який полягає у взаємодії
ангідридів флуоровмісних карбонових кислот з тіосемікарбазидом (Схема 1).

Схема 1
Також було продемонстровано ефективність даного підходу для аналогічних
реакцій за участю заміщених тіосемікарбізидів (Схема 2).

Схема 2

1. Boris M. Sharga, Andrij O. Krivovjaz, Mikhailo V. Slivka, Larisa M. Lambruch,
Antonina V. Cheypesh, Vasil G. Lendel, Vitaly I. Nikolaychuk, Vladimir P. Markovich. //
Farmacia. 2016, Vol. 64, Issue 4, P. 512–520.
2. V.A. Soloshonok, Current fluoroorganic chemistry: new synthetic directions,
technologies, materials, and biological applications, ACS Division of Fluorine Chemistry 949,
Washington DC, 2007.
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ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 2Н(4Н)-ХРОМЕНІВ ПІД ДІЄЮ НУКЛЕОФІЛЬНИХ
РЕАГЕНТІВ
Загорулько С. П., Фарат О. К., Варениченко С. А., Марков В. І.
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна
ZahorulkoSerhii92@gmail.com
Реакції трансформації-рециклізації стосовно синтезу гетероциклів є потужним
інструментом для швидкого нарощування молекулярної складності виходячи з простих
речовин. Реакція похідних 4Н-хромен-4-імінів 1a-d з гідразин гідратом, офенілендиаміном, етилендиаміном протікає з розкриттям хроменового циклу та
призводить до утворення похідних 1Н-піразол-3-іл фенолів, 1H-1,5-бензодіазепін-4-іл
фенолів і 1H-1,4-діазепін-5-іл фенолів відповідно1. Для продовження досліджень по
вивченню хімічних перетворень сполук 1a-f нами було досліджено взаємодію з
гідроксиламіном. Але замість очікуваного розкриття хроменового циклу з утворенням
похідних ізооксазолів 2a-f, в результаті реакції утворюються похідні 4Н-хромен-4-он
оксимів 3a-f (схема 1).
NH2OH*HCl

NH2 OH*HCl
MeOH/MeONa
3a-f

, 2-3 h

MeOH / MeONa
1a-f

, 2-3 h

2a-f

(1)
a – R1 = R2 = H, Ar = Ph; b – R1 = R2 = H, Ar = 4-O2NC6H4; c – R1 = R2 = i-Pr, Ar = Ph; d – R1 = R2 = i-Pr,
Ar = 4-O2NC6H4; e – R1 = Br, R2 = H, Ar = Ph; f – R1 = Br, R2 = H, Ar = 4-O2NC6H4

Структуру отриманих сполук 3a-f встановлено на основі аналізу спектральних
даних ЯМР 1Н, 13С, а також мас-спектрометрії. Для сполуки 3с проведено
рентгеноструктурне дослідження (рис. 1).
Реакція (4-аміно-2Н-хромен-2-іліден)малональдегіду 4 з гідразин гідратом
призводить до утворення похідних дипіразолів. Взаємодія діальдегіду 4 з надлишком
солянокислого гуанідину проходить аналогічним чином з розкриттям піранового циклу
з утворенням раніше невідомого о-гідроксифеніл похідного 4,5'-дипіримідин-6-іл
фенолу 5 (схема 2).
Слід зазначити, що у продукті 5 зберігаються
флуоресцентні властивості в твердому стані, але на
відміну від вихідної сполуки у жовтій області спектру.

В спектрі ЯМР 1Н
сигнали
СН
протонів
амінопіримідинових циклів
резонують в області 7.75 м.ч.,
і 9.08 м.ч. відповідно, сигнал протону – ОН групи резонує в області слабкого поля з
хімічним зсувом 14.10 м.ч.
1. Zahorulko S.P., Varenichenko S.А., Farat O.K., Mazepa A.V., Okovytyy S.I.,
Markov V.I. Chemistry of Heterocyclic Compounds. 2018. Vol. 9, No 54. P.859–867.
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4,6(7)-ДИАМІНОЗАМІЩЕНІ ПІРИДО[2,3-d]ПІРИМІДИНИ
ЯК ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ СК2
Зінченко Г. М., Музичка Л. В., Смолій О. Б.
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України
02660, м. Київ, вул. Мурманська, 1, Україна
smolii@bpci.kiev.ua
Одним із напрямків пошуку нових біологічно активних сполук з ядром
піридо[2,3-d]піримідину є синтез сполук, котрі містять вільну аміногрупу в
гетероциклічному
кільці.
Висока
біологічна
активність
амінозаміщених
піридопіримідинових похідних як інгібіторів тирозин кіназ сприяло інтенсивним
дослідженням цього класу сполук. Донині відсутні відомості про інгібуючі властивості
похідних піридо[2,3-d]піримідину щодо протеїнкінази СК2 – перспективних мішеней
для створення протиракових лікарських засобів.
На основі продуктів конденсації доступних піримідин-5-карбальдегідів 1
реакціями внутрішньомолекулярної циклізації синтезовано ряд невідомих раніше
функціоналізованих представників піридо[2,3-d]піримидину 2, 3, корисних для
цілеспрямованих синтезів піридо[2,3-d]піримідин-4,7-диамінів 4 та піридо[2,3d]піримідин-7-ону 5, 6, які містять азотовмісні замісники в положеннях 4, 6
гетероциклічної системи.
Cl

Cl

+
Cl Ph3P

CN

N
N

N

NH2

O

O
MeO
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N
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N
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В ряду нових амінозаміщених похідних піридо[2,3-d]піримідину 4-6 проведено
пошук інгібіторів протеїнкінази СК2 людини. Біохімічне тестування інгібувальної
активності in vitro щодо протеїнкінази СК2 показало, що сполуки проявляють
інгібувальну активність в мікромолярних концентраціях (ІС50 = 6,0–19,5 μМ).
Проаналізовані комплекси перспективних сполук із АТФ-акцепторним сайтом
протеїнкінази СК2 вказали на подальші структурні модифікації піридо[2,3d]піримідинового циклу для пошуку нових біологічно активних сполук в ряду
амінозаміщених похідних піридо[2,3-d]піримідину.
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СИНТЕЗ ОСНОВ ШИФФА НА ОСНОВІ НОВИХ ГІБРИДІВ
1,3,4-ОКСАДІАЗОЛУ З АКРИДИН-9(10Н)-ОНОВИМ ФРАГМЕНТОМ
Карпенко Ю. В., Панасенко О. І.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
karpenko.y.v@gmail.com
Об'єднання в одній молекулі двох фармакофорних фрагментів – акридонового й
азольного гетероциклів, зв'язаних метиленовим містком, може привести до одержання
сполук, що проявляють широкий спектр біологічної активності. Ядро 1,3,4-оксадіазолу
належить до відомих та одних із найважливіших гетероциклічних фрагментів, який є
невід’ємною складовою багатьох природних сполук та лікарських засобів.
Основи Шиффа – важливий клас органічних сполук, який застосовують у
медичній і фармацевтичній галузях. Це альдегідо- або кетоподібні сполуки, в яких
карбонільна група замінена іміно- чи азометиновою групою. Вони демонструють
широкий спектр біологічної дії. Основи Шиффа добре описані в фаховій літературі через
противірусну та протимікробну активності.
Похідні 1,3,4-оксадіазолу широко відомі як антибактеріальні та фунгіцидні
препарати, тому цікаво проаналізувати сполуки, які, ймовірно, наділені високою
антибактеріальною активністю. Підсиленням прояву бактеріостатичної дії сполук є
також, безперечно, наявність акридонового ядра, яке впливає на структуру та функцію
нуклеїнових кислот. Механізм їх протимікробної дії пояснюється утворенням
комплексних сполук з ДНК або РНК, що, крім того, знижує резистентність
мікроорганізмів до антибіотиків і сульфаніламідних препаратів. Похідні
акридин-9(10Н)-ону вбудовуються в молекули нуклеїнових кислот між сусідніми парами
основ (інтеркаляція) та змінюють їх структуру. Інший механізм дії пов'язаний з
інгібуванням ДНК-полімерази бактерій шляхом зв'язування з матричною ДНК. З
врахуванням цього, нами розроблено нову стратегію синтезу основ Шиффа на базі нових
10-((1,3,4-оксадіазол-2-іл)метил)акридин-9(10Н)-онів.
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ВНУТРІШНЬОМОЛЕКУЛЯРНА РЕЦИКЛІЗАЦІЯ СПІРОПОХІДНИХ
БЕНЗОТІЄНО[2,3-d]ПІРИМІДИНІВ ПІД ДІЄЮ РЕАГЕНТУ ВІЛЬСМАЙЄРАХААКА
Ковтун А. В., Токарєва С. В., Варениченко С. А., Фарат О. К., Марков В. І.
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна
kovtunchem@gmail.com
Завдяки своїй біциклічній структурі тієнопіримідини є зручними модельними
об’єктами органічного синтезу для отримання широкого ряду поліфункціональних
гетероциклічних сполук. Раніше на кафедрі Ф та ТОР ДВНЗ УДХТУ під дією реагенту
Вільсмайєра-Хаака на гемінальні азини та оксазини в одну стадію отримано
важкодоступні похідні акридинів і формілксантенів. Цей результат спонукав нас
дослідити рециклізацію спіропохідних бензотієно[2,3-d]піримідинів під дією кислотних
агентів, а саме реагенту Вільсмайєра-Хаака.
При взаємодії спіропохідного бензотієно[2,3-d]піримідину 1 з надлишком
реагенту Вільсмайєра-Хаака протягом чотирьох діб за кімнатної температури, або при
зменшенні реакційного часу до трьох годин за рахунок підвищення температури,
отримано
1-(циклогекс-1-ен-1-іл)-5,6,7,8-тетрагідробензо[4,5]тієно[2,3-d]піримідин4(1H)-он 2.

H
N

S

NH

S

POCl3/DMF

N
N

O

O
2

1

Для розширення модельного ряду сполук і підтвердження напрямку рециклізації
в умовах реакції Вільсмайєра-Хаака нами було вивчено поведінку спіропохідних
бензотієно[2,3-d]піримідинів з більш складною структурою 3 під дією формілюючого
агенту.
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O
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Наявність анельованого тієнопіримідинового циклу спрямовує перебіг реакції
убік утворення продуктів зі структурами 2 та 4, що підтверджено даними ЯМР 1H
спектроскопії. В області слабого поля спостерігаються характерні сигнали протонів CHгруп піримідинового кільця сполук 2 та 4 з хімічними зсувами 8.05 і 8.47 м.д., а також
CH-груп циклогексенового замісника з хімічними зсувами 5.84 і 6.01 м.д. відповідно.
Масу продуктів підтверджено даними мас-спектрометрії.
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ТРЕТИННИХ
АМІНІВ У РЕАКЦІЯХ АЦИДОЛІЗУ 2-(ХЛОРМЕТИЛ)ОКСИРАНУ
Корж О. Б., Ютілова К. С., Швед О. М.
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
korzh.o@donnu.edu.ua
Реакція оксиранів з нуклеофільними реагентами, зокрема з карбоновими
кислотами, широко використовується в синтезі фармацевтичних препаратів (каразолол,
діперодон, хромогліцинова кислота), високоякісних епоксидних матеріалів з
різноманітними властивостями для медицини, лакофарбової промисловості,
виробництва
антикорозійних
сумішей,
клеїв,
герметиків.
Реакція
2-(хлорометил)оксирану (епіхлоргідрину, ЕХГ) з карбоновими кислотами є модельною
для дослідження механізму нуклеофільного розкриття оксиранового циклу (1):
(1)
Як каталізатори реакції (1) застосовуються органічні основи – третинні аміни,
четвертинні амонієві солі. Для пояснення каталітичної поведінки амінів запропоновано
декілька можливих механізмів реакції, принципова різниця між якими зумовлена різною
поведінкою каталізатора на першій стадії реакції. Якщо амін виявляє основні
властивості, то за реакцією (2) він взаємодіє із кислотним реагентом, утворюючи іонну
пару. Якщо амін виявляє нуклеофільні властивості, то за реакцією (3) відбувається
взаємодія із субстратом (оксираном) за участю кислотного реагента з утворенням катіону
четвертинного амонію, протийоном до якого виступає карбоксилат-аніон. Дослідження
реакційної здатності кислотного реагента та оксирана не дають прямих підтверджень тієї
чи іншої поведінки аміну, тому актуальним завданням є дослідження безпосереднього
стану каталізатора в ході реакції (1). За реакціями (2) та (3) амін утворює солі або
третинного, або четвертинного амонію, що дозволяє спектрофотометричним методом
встановити саме тип амонієвої солі.
(2)
(3)
Метою роботи є моніторинг концентрації катіону четвертинного амонію у реакції
каталітичного розкриття оксиранового циклу ЕХГ в присутності третинних амінів
спектрофотометричним методом. Об’єктами дослідження обрано трибутиламін та N,Nдиметиланілін. Предмет дослідження – ацетоліз епіхлоргідрину в присутності третинних
амінів. Реакцію проводили в бінарному розчиннику: епіхлоргідрин : тетрагідрофуран
(ЕХГ:ТГФ) з об’ємним співвідношенням компонентів 1:1 за температури (60,0±0,1) °С.
Концентрацію каталізатора варіювали в межах 0,00125–0,00500 моль/л, концентрація
оцтової кислоти – 0,2 моль/л. Показано, що в реакційній суміші третинний амін утворює
четвертинну амонієву сіль. Для встановлення поточної концентрації четвертинного
амонію спектрофотометричним методом було побудовано калібрувальний графік
залежності пропускання розчинів від концентрації тетра-н-бутиламоній йодиду за таких
же реакційних умов. За даними експерименту встановлено, що третинні аміни є
ефективними каталізаторами ацидолізу епіхлоргідрину оцтовою кислотою. Одержані
результати дозволяють здійснювати моніторінг поведінки третинних амінів в реакції
аліфатичних монокарбонових кислот з ЕХГ.
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ОДЕРЖАННЯ, ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА БІОАКТИВНІСТЬ БІС-ТРИАЗОЛІВ
Король Н. І.1, Головко-Камошенкова О. М.1, Паллаг O. В.2, Сливка М. В.1, Лендєл В. Г.1
1
ДВНЗ «УжНУ», хімічний факультет, Ужгород, Україна
2
ДВНЗ «УжНУ», науково-дослідний і навчальний центр молекулярної мікробіології та
імунології слизових оболонок, Ужгород, Україна
nataliya.korol@uzhnu.edu.ua
В останні роки хімія триазолів та їх конденсованих гетероциклічних похідних
привернули значну увагу завдяки їх синтетичному та біологічному значенню. Велика
кількість представників 1,2,4-триазоловмісної циклічної системи була введена у
широкий спектр терапевтичних препаратів, які включають протизапальні, заспокійливі,
протимікробні та протигрибкові засоби.
Метою даного наукового дослідження був синтез та вивчення перебігу реакцій
алкілювання раніше неописаних сполук основі біс-1,2,4-триазолу, а також вивчення
їхньої біологічної активності (Таблиця 1).
Вихідні речовини були одержані реакцією дигідразиду адипінової кислоти із
шістьома ізотіоціанатами при кип’ятінні протягом 1 години у середовищі етилового
спирту. Подальше кількагодинне нагрівання виділених тіосемикарбазидів у водному
розчині лугу приводить до отримання цільових біс-триазолів 1–6. Також було
досліджено реакції S-алкілювання одержаного триазолу 1, а в якості алкілюючих агентів
було застосовано ненасичені аліфатичні галогеніди. В результаті проведення
алкілювання триазолу 1 одержано відповідні тіоетери 7–9 (Схема 1).
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Схема 1. Одержання біс-триазолів 1–6
Таблиця 1. Результати досліджень біоактивності сполук 1–6
Штами м/о
Час
інкубації,
год
1

24

2

6.5±
0.5

3
4

K. pneumoniae
14

4

6.5±
0.29
4.17±
0.5
4.47±
0.14
4.47±
0.29

5.2±
0.29
2.5±
0.14
2.47±
0.29
4±
0.76
2.47±
0,76
3.87±
0.58

5
6

4.47±
0.29

P.aeruginosa
24

14

6.5±
0.23
6.47±
0.29
6.47±
0.29
6.47±
0.29

6.47±
0.25

S. aureus
4

2.5±
0.38
0,5±
0.29
0.47±
0.14
0.47±
0.29
4.47±
0.29
6.47±
0.29
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24

E. cloacae

14

4

6.47±
0.14
6.47±
0.14

3.13±
0.55
4.17±
0.27
4±
0.38
2±
0.25
5.17±
0.29
4.36±
0.76

24

3.17±
0.25
3.17±
0.25
3.17±
0.25

14

4

2.17±
0.29
2.17±
0.29
2.17±
0.3

4.17±
0.58
4.17±
0.29
5.17±
0.28
2.17±
0.5
2.17±
0.5
2.17±
0.25
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ВПЛИВ РОЗЧИННИКА НА РЕАКЦІЮ АЦИДОЛІЗУ ЕПІХЛОРГІДРИНУ
ПРОПАНОВОЮ КИСЛОТОЮ В ПРИСУТНОСТІ ТЕТРА-н-БУТИЛАМОНІЙ
ЙОДИДУ
Кравчук А. В., Ютілова К. С., Швед О. М.
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
kravchuk_a@donnu.edu.ua
Реакція карбонових кислот з епіхлоргідрином (ЕХГ) лежить в основі синтезу
гліцидилкарбонових естерів (1), які є перспективними мономерами для отримання
полімерних композицій з різноманітними властивостями та широким спектром
використання.
(1)
Каталітичний ацидоліз ЕХГ має не лише широке практичне значення, але й
виступає як модельна реакція для вивчення механізму нуклеофільного розкриття
оксиранового циклу карбоновими кислотами. Особливості перебігу реакції (1) є
предметом чисельних наукових дискусій. Залишається неоднозначною ціла низка
питань, зокрема, щодо впливу структурно-температурних чинників, природи розчинника
на перебіг процесу.
Метою роботи є дослідження кінетики реакції епіхлоргідрину з пропановою
кислотою в присутності каталізатору – тетра-н-бутиламоній йодиду у розчинниках різної
полярності – епіхлоргідрині та бінарних розчинниках епіхлоргідрин : тетрагідрофуран
(ТГФ, 50 % об.) та епіхлоргідрин : нітробензол (НБ, 50 % об.). Дослідження проводили в
значному надлишку ЕХГ, який є одночасно субстратом та розчинником / входить до
складу розчинника.
Об’єктами дослідження є пропанова кислота, епіхлоргідрин, тетра-н-бутиламоній
йодид (н-C4H9)4NI. Дослідження проводилось для концентрацій кислоти 0,2 моль/л,
каталізатора 0,00125; 0,00375; 0,00250; 0,00500 моль/л при температурі (60,0±0,1) °С.
Контроль за витрачанням кислотного реагента здійснювався методом кислотноосновного pH-потенціометричного титрування розчином лугу.
За результатами проведеного дослідження визначено, що (н-C4H9)4NI є
ефективним каталізатором реакції (1), встановлено нульовий порядок реакції за
кислотним реагентом і перший – за каталізатором. Розраховано спостережувані,
некаталітичні та каталітичні константи швидкості. Визначено, що полярність
реакційного середовища впливає на швидкість реакції ацидолізу ЕХГ. Зі зменшенням
полярності розчинника (перехід від ЕХГ до його суміші з ТГФ) каталітична активність
йодиду тетра-н-бутиламонію у реакції ацидолізу ЕХГ пропановою кислотою зростає.
Цікаві дані одержано щодо поведінки системи у розчиннику ЕХГ : НБ, де
спостерігається суттєвий вплив специфічної сольватації на швидкість реакції (1).
Отримано кореляційні рівняння для прогнозування реакційної здатності аліфатичних
карбонових кислот у реакції (1) при каталізі йодидом тетра-н-бутиламонію у
розчинниках різної полярності.
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СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ БІЦИКЛІЧНИХ АМІНІВ
ТА НАФТАЛЕВИХ АНГІДРИДІВ
Крищик О. В., Коноваленко Л. С.
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро, Україна
oxanakp15@gmail.com
Біологічна дія каркасних амінів визначається великим об'ємом і значною
ліпофільністю молекул. Відомо, що сульфонаміди ряду норборнена і норборнана мають
анальгетичну, протисудомну, протизапальну, транквілізуючу, антигіпоксичну дію.
Можна було очікувати, що використання амінів з фармакофорними каркасами
норборнена і норборнана сприятливо позначиться на біологічній активності сполук.
Нами були досліжені реакції біциклічних амінів з нафталевим ангідридом (1а) і
заміщеними нафталевими ангідридами: 4-хлорнафталевим (1b), 4-ацетил (1c) і
4-нітронафталевим (1d) ангідридами. У якості амінів використовували екзо- і ендо-аміни
(2a, b). Синтез проводили в бензолі при кімнатній температурі при перемішуванні. Амін
(2а) утворював амідокислоти (3-6); амін (2b) – амідокислоти (7–10).
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В ІЧ-спектрах синтезованих амідокислот спостерігається поглинання
карбоксильної і вторинної амідної груп в областях 3400–3350, 3245–3220, 1700–1676,
1650–1628, 1580–1550 см-1 (νOH, νNH, νC=O, δNH). Для спектрів сполук (5, 9) характерні
смуги поглинання ацетильної групи (1702, 1709 см-1), в спектрах амідокислот (6, 10)
спостерігається поглинання нітрогрупи (1546 і 1362, 1527 і 1360 см-1).
Спектри ЯМР1H амідокислот підтверджують структуру отриманих сполук. Так
протони олефінового фрагмента екзо-ізомерів близькі за хімзсувом, а в разі ендоізомерів істотно нееквівалентні.
Можливість альтернативного реагування ангідридів (1b–d) по карбонільним
групам при C9 і C10 досліджена з використанням квантовохімічного розрахунку молекул
напівемпіричним методом АМ1. Результати розрахунку показали, що нітрогрупа на
відміну від атома хлору та ацетильної групи значно перерозподіляє електронну густину
на атомах C9 і С10, при цьому спостерігається істотне ослаблення зв'язку C9–O і зростання
міцності альтернативного зв'язку C10–O. Це сприяє атаці амінів по атому C9 з розривом
зв'язку C9-O і утворенню регіоізомерів.
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РЕГІОСЕЛЕКТИВНА ЕЛЕКТРОФІЛЬНА ЦИКЛІЗАЦІЯ CF3–ЗАМІЩЕНОГО
3-МЕТАЛІЛ-2-ТІОКСОХІНАЗОЛІН-4-ОНУ
Кут М. М., Кут Д. Ж., Онисько М. Ю., Балог І. М., Лендєл В. Г.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
kutmykola@ukr.net
Заміщені хіназоліни та їхні конденсовані аналоги є перспективними об’єктами
для дизайну біологічно активних сполук як прототипів інноваційних лікарських засобів.
Це зумовлено тим, що хіназоліновий фрагмент є структурним елементом багатьох
природних алкалоїдів, такі як фебрифугін, глікорин, арборин, глікозмінін та пеганін.
Перспективним методом синтезу конденсованих похідних хіназоліну є електрофільна
внутрішньомолекулярна гетероциклізація, потенціал якої на сьогоднішній день повністю
не розкритий. Дана робота присвячена дослідженню процесу електрофільної циклізації
CF3-заміщеного 3-металілхіназолін-4-ону різними галогеновмісними електрофільними
реагентами.
В якості модельного об’єкту використано 3-металліл-2-тіоксо-6-трифторометил2,3-дигідрохіназолін-4(1H)-он 1. Нагріванням CF3–заміщеної антранілової кислоти з
металіл ізотіоціанатом в середовищі триетиламіну отримано хіназолон 1.
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Металільний 2-тіоксохіназолон 1 має декілька нуклеофільних центрів для атаки
електрофільних реагентів, а саме, кратний зв'язок, екзоциклічні атоми оксигену та
сульфуру. Для дослідження регіохімії процесу електрофільної внутрішньомолекулярної
циклізації тіон 1 піддали дії різними електрофільними реагентами – галогенами,
халькогентетрагалогенідами та п-метоксифенілтелуртрихлоридом. Встановлено, що,
незалежно від природи галогеновмісного електрофільного реагента, в результаті
взаємодії відбувається регіоселективне анелювання тіазолінового циклу до остову
хіназолінового фрагмента з утворенням трициклічних лінійних структур 2–9.
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Таким чином, в результаті даної роботи досліджено регіохімію електрофільної
циклізації CF3–заміщеного хіназоліну під дією різних галогеновмісних електрофільних
реагентів та отримано потенційно біологічно активні халькогеновмісні
тіазолохіназолінієві солі лінійної будови.
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SYNTHESIS AND PROPERTIES OF MODEL HUMIC SUBSTANCES
DERIVED FROM ELLAGIC ACID
Litvin V. A.1, Njoh R. A.2, Ozivska I. O.1, Kovalenko D. O.1
1
Bohdan Khmelnitsky National University, Department of chemistry
and nanomaterials science, Cherkasy, Ukraine
2
Institute of Health Sciences, Department of Toxicology, Near East University,
Nicosia, North Cyprus
litvin_valentina@ukr.net
Humic substances are dark brown natural organic compounds, widely distributed in
various natural objects: in soils and peat, in coal and shale, in marine and lake sediments, in the
waters of rivers and lakes. The growing interest to humic substances is driven by their valuable
physico-chemical and therapeutic properties. However, humic substances extracted from
natural sources are characterized by heterogeneity, polydispersity, dependence of properties on
the source and the method of their extraction, which significantly limits their use. Synthetic
polymer products, with properties that simulate natural humic substances, have significant
advantages over natural materials, which is due to controlled and reproducible properties. In
particular, the possibility of selecting a phenolic precursor, varying and controlling the
synthesis conditions allows solving the problem of standardization of the properties of natural
humic substances. However, despite almost a century of research, few synthetic humic
substances models have been developed. Therefore, the urgent task is to improve the existing
and develop new methods of obtaining synthetic humic substances.
We have proposed a new method of producing synthetic humic substances by oxidizing
ellagic acid with pure oxygen under conditions of excess alkali (Fig. 1). The oxidation process
was carried out at room temperature and normal atmospheric pressure. The progress of the
process was monitored volumetrically. Under these conditions, the reaction is completed within
60 minutes. In order to translate the obtained humates into the acid state, the mixture was passed
through a cation exchange column in H-form. The solubility of this product at any pH is one of
the confirmation that synthetic fulvic acid was obtained. To confirm the similarity of the
structure and properties of the resulting product with natural humic substances, a complex study
of their physicochemical and spectral characteristics was carried out.
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Fig. 1. Schematic illustration of the process of obtaining synthetic fulvic acid (a);
CEM image of the surface (b) and IR spectrum of synthetic fulvic acid
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СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОГО ГІДРАЗОНУ – ПРОДУКТУ
КОНДЕНСАЦІЇ ВЕРБЕНОНУ (2-ПІНЕН-4-ОНУ) ТА ГІДРАЗИДУ
ТРЕТ-БУТИЛФЕНОКСИОЦТОВОЇ КИСЛОТИ
Макаринцева А. В.1, Нестеркіна М. В.2
1
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна
2
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
alenamakarinceva@gmail.com
Пошук протиепілептичних сполук з більш селективною активністю і меншою
токсичністю залишається важливим завданням для фахівців в галузі фармацевтичної
хімії. Це пов’язано з відсутністю або недостатньою ефективністю препаратів для
лікування епілепсії та наявністю побічних ефектів. Серед органічних сполук найбільш
перспективними в цьому плані є гідразони, що мають широкий спектр біологічної
активності (протимікробна, протисудомна, антидепресантна, протизапальна,
анальгетична, протитуберкульозна тощо) та вже використовуються в медичній практиці
в якості лікарських препаратів.
В роботі проведено синтез нового гідразону – продукту конденсації вербенону
(2,6,6-триметилбіцикло-3,1,1-гептен-2-ону-4 або 2-пінен-4-ону) з гідразидом третбутилфеноксиоцтової кислоти в пропанолі (рис. 1).

Рис. 1. Схема синтезу гідразону
Будову синтезованого гідразону підтверджено на основі даних мас-спектрометрії,
ІЧ- та ЯМР- спектроскопії. В його мас-спектрі присутній сигнал молекулярного іону з
m/z 355, інтенсивність якого досягає 100%. Фрагмент з m/z 148 відповідає розриву
зв’язку N-N, а пік з m/z 163 – зв’язку N-C в молекулі сполуки. В ІЧ-спектрі отриманої
сполуки у порівнянні із вихідними речовинами з’являється смуга поглинання С=N
зв’язку при 1638 см-1. Смуги при 3232 см-1 обумовлені коливаннями С−Н ароматичного
ядра, а при 2833-2961 см-1 – алкільними С−Н. В спектрі також зафіксовані смуги
валентних коливань N-H (3414-3552 см-1), С=О (1702 см-1), С=С (1514 см-1) зв’язків.
Смуги в інтервалі 611-828 см-1 відповідають деформаційним коливанням С-Н
бензольного кільця.
Спектр 1Н ЯМР синтезованого гідразону містить один синглет при δ 0,86 м.д. (6Н)
від протонів метильної групи (при С7), синглет δ 1,26 м.д. від метильних груп (9Н) ,
дублет δ 1,65-1,87 м.д.(1Н) протони при С5 ;синглет δ 1,94 м.д. від протонів при С1(4Н);
дублет при δ 2,72 м.д. від протонів при С4 із КССВ 5,9 Гц (1Н). Протони ароматичного
ядра проявляються у вигляді двох дублетів при δ 6,90м.д. із КССВ 8,3 Гц та при δ 7,3 м.д.
із КССВ 8,3 Гц та (2Н кожний); синглет δ 5,80-5,83м.д. від протонів при С2 (1Н);
синглети δ 4,61 м.д. від протонів при С9 (2Н). Синглет δ 10,69 м.д. від NH групи.
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ВПЛИВ СТРУКТУРИ ТЕТРААЛКІЛАМОНІЄВИХ СОЛЕЙ НА ШВИДКІСТЬ
АЦЕТОЛІЗУ ЕПІХЛОРГІДРИНУ У БІНАРНИХ РОЗЧИННИКАХ
Макоцька О. Ю., Гнатюк Г. В., Ютілова К. С., Швед О. М.
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
makotska.o@donnu.edu.ua
Епіхлоргідрин (2-(хлорометил)оксиран, ЕХГ) – проміжний продукт у синтезі
широкого ряду хімічних речовин: епоксидних смол, епіхлоргідринних каучуків,
іонобмінних смол, синтетичного гліцерину. ЕХГ знаходить використання як органічний
розчинник, сировина у фармацевтичній галузі, у виробництві миючих засобів, клеїв,
емульгаторів. Розкриття оксиранового циклу ЕХГ під дією протонвмісних
нуклеофільних реагентів здійснюється за реакцією (1).
(1)
Реакцію (1) у промисловості здійснюють у надлишку ЕХГ, що є і субстратом, і
розчинником. Ефективними каталізаторами реакції є четвертинні тетраалкіламонієві
солі. Незважаючи на те, що особливості перебігу процесу (1) широко обговорюються у
літературі, інформація щодо впливу розчинника на каталітичну активність солей
тетраалкіламонію є обмеженими.
Метою роботи є встановлення кінетичних закономірностей реакції
нуклеофільного розкриття оксиранового циклу ЕХГ оцтовою кислотою у розчинниках
різної полярності. Об’єктами дослідження є епіхлоргідрин, оцтова кислота,
тетраетиламоній йодид (C2H5)4NI, тетра-н-бутиламоній хлорид (н-C4H9)4NCl.
Дослідження реакції ацетолізу епіхлоргідрину проводилося у бінарних
розчинниках ЕХГ : ТГФ; ЕХГ : НБ. Вміст ТГФ та НБ складав 50 об.%. Дослідження
проводилось при температурі (60,0±0,1) oC. Концентрація тетралкіламонієвих солей
варіювалася в діапазоні 0,00125–0,00500 моль/л при початковій концентрації оцтової
кислоти 0,2 моль/л.
У результаті дослідження каталітичного ацидолізу епіхлоргідрину оцтовою
кислотою у присутності каталізаторів (C2H5)4NI та (н-C4H9)4NCl встановлено, що
порядок досліджуваної реакції за оцтовою кислотою не залежить від полярності
середовища. Реакція має нульовий порядок за оцтовою кислотою та перший за
каталізатором. Отримано кореляційні рівняння для прогнозування каталітичної
активності галогенідів тетраалкіламонію у бінарних розчинниках. Виявлено, що
зниження полярності середовища приводить до зростання каталітичних та
спостережуваних констант швидкості досліджуваної реакції. Показано, що
тетраетиламоній йодид та тетра-н-бутиламоній хлорид є ефективними каталізаторами
ацидолізу ЕХГ. Отримані дані застосовані для деталізації механізму ацидолізу
епіхлоргідрину в присутності четвертинних амонієвих солей та оптимізації
промислового процесу синтезу мономерів епоксидних смол.
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КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА РЕГІОСЕЛЕКТИВНІСТЬ АЦЕТОЛІЗУ
ЕПІХЛОРГІДРИНУ В ПРИСУТНОСТІ ТЕТРАЕТИЛАМОНІЙ БРОМІДУ
У БІНАРНИХ РОЗЧИННИКАХ
Марценюк Н. С., Ютілова К. С., Швед О. М.
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
martseniuk.n@donnu.edu.ua
Епіхлоргідрин (2-(хлорометил)оксиран, ЕХГ) належить до числа важливих
проміжних продуктів органічного синтезу, що широко використовується у виробництві
епоксидних та епоксіполіамідних смол, каучуків, іонітів, синтетичного гліцерину,
поліолів і гліцидилових естерів. Мономерами епоксидних смол є гліцидилові естери, що
отримують тільки з продуктів «нормального» розкриття оксиранового циклу
2-(хлорометил)оксирану. У промисловості реакцію (1) проводять у надлишку
2-(хлорометил)оксирану, що є субстратом і розчинником одночасно.
(1)
Метою даної роботи є встановлення закономірностей розкриття оксиранового
циклу ЕХГ у реакції з оцтовою кислотою у присутності тетраетиламоній броміду у
бінарних розчинниках епіхлоргідрин : тетрагідрофуран, епіхлоргідрин : нітробензол.
Об’єктами дослідження є оцтова кислота, ЕХГ, тетраетиламоній бромід
(C2H5)4NBr. Дослідження проводилось при температурі 60 oC у двох бінарних
розчинниках, що складаються з ЕХГ та тетрагідрофурану (ТГФ) і ЕХГ та нітробензолу
(НБ) з об’ємним співвідношенням компонентів 1:1. Концентрація каталізатора
варіювалася в діапазоні 0,00125–0,00500 моль/л. Дослідження проводили методами
органічного синтезу, кислотно-основного pH-потенціометричного титрування,
статистичними та кореляційними методами. Будову продуктів реакції підтверджували
методами 1Н ЯМР-спектроскопії та ІЧ-спектроскопії.
За результатами кінетичних досліджень реакції ацетолізу ЕХГ встановлено, що
порядок реакції – нульовий за кислотним реагентом та перший – за каталізатором.
Визначено, що природа розчинника має складний вплив на ацетолізу ЕХГ в присутності
(C2H5)4NBr: у розчинниках із середньою полярністю та низьким внеском специфічної
сольватації швидкість реакції зростає при зниженні полярності розчинника, у
розчинниках з високим внеском специфічної сольватації спостерігається сумісний вплив
як полярності, так і донорного / акцепторного числа розчинника.
Методами органічного синтезу виділено продукти ацетолізу епіхлоргідрину в
присутності каталізаторів йонної природи у розчинниках: ЕХГ, ЕХГ:ТГФ 1:1, ЕХГ:НБ
1:1. Показано, що продуктами розкриття циклу ЕХГ оцтовою кислотою є «нормальні» та
«аномальні» продукти, вихід яких встановлено методом 1Н ЯМР-спектроскопії за
співвідношенням інтегральних інтенсивностей сигналів метинового СН-протона та
сумарною інтенсивністю протонів СН3-групи. Належність отриманих спектрів до
відповідних продуктів ацетолізу епіхлоргідрину підтверджена розрахунковими даними
для хімічних зсувів у програмі ACD / ChemSketch та результатами досліджень методом
ІЧ-спектроскопії. Досліджені каталізатори показують високий вихід «нормального»
продукту та забезпечують високу регіоселективність реакції (1).
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СОЛІ ТЕТРААЛКІЛАМОНІЯ ЯК КАТАЛІЗАТОРИ НУКЛЕОФІЛЬНОГО
РОЗКРИТТЯ ОКСИРАНУ БЕНЗОЙНОЮ КИСЛОТОЮ:
ВПЛИВ ПРИРОДИ ЙОНІВ
Марчук Л. С., Дідух О. М., Бахалова Є. А., Кулібаба І. І., Швед О. М.
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
marchuk.l@donnu.edu.ua
Реакція карбонових кислот з заміщеними оксиранами, такими як епіхлоргідрин
(ЕХГ) лежить в основі синтезу гліцидилкарбонових естерів, які є перспективними
мономерами для отримання полімерних композицій з різноманітними властивостями та
широким спектром використання у авіа-, суднобудуванні, електроніці, комунальному
господарстві. Важливим фактом, що впливає на перебіг реакції є природа каталізатора,
розчинника та температура. Ефективними каталізатора ацидолізу оксиранів є галогеніди
тетраалкіламонію (R4NX). Інформація щодо впливу природи катіона та аніона R4NX на
їх каталітичну активність у реакціях даного типу є достатньо суперечливою.
Метою роботи є дослідження впливу природи катіону та аніону солей
тетраалкіламонію на їх каталітичну активність в реакції бензойної кислоти з ЕХГ
(хлорметилоксираном).
Реакція перебігає за схемою:

(1)
𝑘сп = 𝑘нек + 𝑘к 𝐶𝐵
Об’єктами дослідження обрано бензойну кислоту, епіхлоргідрин, який взято у
надлишку, н-тетрабутиламоній йодид, тетраетиламоній бромід, тетраетиламоній йодид
та тетраетиламоній нітрат. Концентрація бензойної кислоти становить 0,3 моль/л,
четвертинних амонієвих солей – варіювалась в межах 0,00125–0,0050 моль/л. Кінетичні
дослідження проводилися в температурному інтервалі 40–60 °С. У якості розчинника
обрано ЕХГ та його суміш з тетрагідрофураном (ТГФ) у об’ємному співвідношенні 3:7.
Вихідні речовини очищали за опрацьованими методиками. Контроль за перебігом
реакції здійснювали потенціометричним кислотно-основним титруванням. Обробка
експериментальних даних проводилась із застосуванням методу кореляційного аналізу.
За одержаними результатами встановлено нульовий порядок реакції за бензойною
кислотою та перший за каталізатором, диференційне рівняння швидкості реакції, що є
основою для подальшого аналізу механізму реакції. Знайдено спостережувані константи
(kсп.) швидкості реакції (1), співставлення яких з концентрацією каталізатора дозволило
розрахувати константи швидкості некаталітичної (kнек.) та каталітичної (kк.) стадій
процесу. Проаналізовано вплив природи катіону та аніону на швидкість розкриття
оксиранового циклу. Зі збільшенням нуклеофільних властивостей аніонів значення
спостережуваних і каталітичних констант швидкості зростає. Показано, що збільшення
радіусу катіона сприяє підвищенню швидкості реакції. Дослідження реакційних серій (1)
при різних температурах дозволив встановити активаційні параметри реакції.
Варіювання полярності розчинника здійснено шляхом додавання до ЕХГ менш
полярного ТГФ. Встановлено, що зниження полярності розчинника сприяє зростанню
швидкості реакції. Встановлені закономірності щодо впливу природи іонів солі,
полярності розчинника, зміни активаційних параметрів дають змогу стверджувати, що
розкриття оксиранового циклу у досліджуваній системі відбувається за SN2 механізмом,
що надає широкі перспективи до прогнозування та оптимізації умов проведення реакції,
моделювання нових систем.
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ЗАМІЩЕНІ 1,2,4-ТРИАЗОЛИ: DFT ДОСЛІДЖЕННЯ
Пилипенко О. O.1,2, Оковитий С. І.2, Святенко Л. К.1, Сергеєва Т.2, Коваленко С. І.3
1
Донецький національний медичний університет, м. Кропивницький, Україна
2
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна
3
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
lksv@online.ua
З використанням азагетероциклічних сполук пов’язані значущі успіхи у сфері
лікарських засобів. Поєднання пірольного або індольного гетероциклів з
1,2,4-триазоловою системою у одній молекулі з великою ймовірністю призведе до
створення нових біологічно активних речовин.
У даній роботі здійснено квантово-хімічне дослідження структури та
енергетичних характеристик нещодавно синтезованих 5-заміщених 3-(2-амінофеніл)1,2,4-триазолів із замісниками пірол-2-іл та індол-2-іл (рис. 1). Оптимізація геометрії,
розрахунок енергій молекулярних орбіталей та моделювання УФ-спектру у метанолі
проведено методом SMD/M06-2X/6-311++G(d,p) за допомогою програми Gaussian09.
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Рис. 1. Структура та змодельовані УФ-спектри заміщених 1,2,4-триазолів
Досліджено вплив замісників на величину енергій молекулярних орбіталей,
зарядів атомів та УФ-спектр. Проаналізовано індекси реакційної здатності сполук та
відповідність даних сполук правилу п’яти, що визначає залежність біологічних
властивостей сполук від молекулярних властивостей.
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СИНТЕЗ 6H,7H-ХРОМЕНО[4,3-b]ХРОМЕН-7-ІМІНУ ПІД ДІЄЮ
ФОРМІЛЮЮЧОГО АГЕНТУ
Сметанін М. В., Залізна К. В., Фарат О. К., Марков В. І.
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна
smetanin.nikolay13@gmail.com
Органічні сполуки, що містять делокалізовану електронну p-систему мають
значний інтерес у сучасній хімії завдяки своїм корисним властивостям, таким як
люмінесценція, перетворення сонячної енергії та інших. Продовж останніх років на
кафедрі Фармації та технологій органічних речовин ДВНЗ УДХТУ було синтезовано та
вивчено сполуки, що проявляють флуоресценцію у твердому стані. Однією з таких
сполук є 4-амінохромен-2-іліден-малональдегід,1 що проявляє флуоресценцію в
червоній області спектру.2 Враховуючи перспективність даного напрямку з метою
отримання нових флуорофорів нами було синтезовано 2',3'-дигідроспіро[1,3бензоксазин-2,4'-хромен]-4(3H)-он, сполука 1.
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Значний інтерес до сполуки 2 викликаний її флюоресценцією у твердому стані у
жовтій області спектру.
[1] O.K. Farat, V.I. Markov, S.A. Varenichenko, V.V. Dotsenko, A.V. Mazepa.
Tetrahedron, 2015, 71, 5554–5561.
[2] O.K. Farat, S.A. Farat, I.V. Ananyev, S.I. Okovytyy, A.L. Tatarets, V.I. Markov.
Tetrahedron, 2017, 73, 7159–7168.
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СИНТЕЗ ТА СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ
8-АРИЛІДЕН-5,6,7,8-ТЕТРАГІДРОХІНАЗОЛІНІВ
Сніжко А. Д., Демидов О. О., Гладков Є. С.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
НДІ Хімії та Кафедра органічної хімії, м. Харків, Україна
arseniysnigko@ukr.net
Відомо досить велика кількість як природних так і синтетичних похідних
хіназоліну що мають високу біологічну активність. Наприклад, хіназоліновий фрагмент
лежить в основі деяких природних алкалоїдів – вазицину, фебрифугіну та інші. Деякі
похідні хіназоліну. (зокрема метаквалон) мають снодійні та діуретичні властивості а
також використовуються для синтезу деяких барвників. Нами було обрано
тетрагідропохідні хіназоліну як об’єкт досліджень, по перше, як сполуки які потенційно
мають інтерес для медичної хімії, по друге ці сполуки мають достатньо велику спряжену
систему, тому можливо очікувати, що вони здатні до флуоресценції.

Ar = C6H5, C6H4-OCH3-4, C6H4-N(CH3)2-4, C6H4-NO2-4
Реакцією аміноамідинів 1, що місять захищену аміногрупу, з симетричними
діариліденциклогексанонами 2 було отримано серію похідних 4,8-ариліден-5,6,7,8тетрагідрохіназолінів 3. Реакція відбувалась шляхом кип’ятіння розчину вихідних
сполук у піридині в присутності кисню повітря. З метою отримання потенційних
продуктів що містять частково гідрований піримідиновий цикл та для з’ясування
можливого механізму реакції гетеро циклізації були здійснені спроби проведення реакції
в інертній атмосфері з наступним масс-спектрометричним аналізом продуктів реакції.
Контроль чистоти отриманих сполук здійснювався за допомогою хроматографії
та спектральними методами. Структуру отриманих речовин підтверджено за допомогою
спектральних методів, таких як 1Н та 13С ЯМР спектроскопії та мас-спектрометрії.
Для отриманих цільових сполук 3 було виміряно та проаналізовано спектри
поглинання та флуоресценції. Максимуми смуг поглинання сполук знаходяться при
300 нм, а у випадку похідних що містить електродонорні замісники у пара-положенні
бензольного циклу максимум є дещо зсунутим батохромно до 340 нм. Спектри
флуорєсценції характеризуються смугою випромінювання 410–420 нм.
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ЕФЕКТ СТРУКТУРИ ТРЕТИННОГО АМІНУ У РЕАКЦІЇ АЦЕТОЛІЗУ
ЕПІХЛОРГІДРИНУ У БІНАРНОМУ РОЗЧИННИКУ
Тарасенко В. В., Ютілова К. С., Швед О. М.
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
tarasenko_v@donnu.edu.ua
Епіхлоргідрин (ЕХГ, 2-(хлорметил)оксиран) – асиметричний оксиран, який є
зручним синтоном в органічному синтезі. Реакція ЕХГ з гідроксилвмісними
нуклеофільними реагентами (1) моделює процес метаболічної детоксикаціїї продуктів
екзогенного характеру в живих організмах, лежить в основі добування епоксидів та
продуктів їх трансформації. Розкриття циклу оксирану за реакцією (1) приводить до
утворення двох продуктів – «нормального» (n-P) та «аномального» (a-P) розкриття.
Дослідження регіоселективності реакції (1) є актуальною задачею, адже лише продукт
n-P здатний перетворюватись на гліцидилові естери, що є мономерами для синтезу
епоксидних смол з різним комплексом властивостей. Одними з ефективних та
селективних каталізаторів нуклеофільного розкриття оксиранового циклу ЕХГ
карбоновими кислотами є третинні аміни (R3N). Каталітична активність R3N залежить
від низки чинників, зокрема, їх структури, нуклеофільно-основних властивостей.

(1)

Метою роботи є дослідження впливу електронної та просторової структури
третинних амінів на їх каталітичну активність в реакції ацетолізу епіхлоргідрину та
регіоселективність процесу в бінарному розчиннику нітробензол : епіхлоргідрин.
Об’єктами дослідження є гідроксилвмісний нуклеофільний реагент – оцтова
кислота, оксиран – епіхлоргідрин, третинні аміни – триетиламін, три-н-бутиламін, трин-октиламін, метилди-н-октиламін. Дослідження проводилось за температур (40,0±0,1;
60,0±0,1; 80,0±0,1) oC у бінарному розчиннику, що складається з епіхлоргідрину та
нітробензолу (НБ, 50 об.%). Концентрація третинних амінів варіювалася в діапазоні
0,00125–0,00500 моль/л при початковій концентрації оцтової кислоти 0,184 моль/л.
Склад суміші продуктів реакції (1) визначено методом 1Н ЯМР-спектроскопії.
За результатами експерименту встановлено, що порядок реакції за оцтовою
кислотою не залежить від полярності середовища та дорівнює нулю. Визначено, що
реакція має перший порядок за третинними амінами різної просторової будови.
Виявлено, що збільшення полярності реакційного середовища шляхом додавання частки
НБ збільшує швидкість реакції (1) у присутності третинних амінів у порівнянні з
розчинником ЕХГ. Показано, що каталітична активність третинних амінів залежить від
природи замісників і зменшується зі збільшенням стеричних перешкод біля атома
Нітрогену. Знайдено активаційні параметри реакції (1) в інтервалі температур 40–60 °С:
енергія, ентальпія, ентропія, вільна енергія Гіббса активації. Показано, що третинні
аміни є регіоселективними каталізаторами реакції ацидолізу ЕХГ. Регіоселективність
процесу (1) у бінарному розчиннику ЕХГ:НБ знижується зі збільшенням довжини
радикалу та є співставною з аналогічними результатами, що одержані у розчиннику ЕХГ.
Отримані результати досліджень дають змогу доповнити уявлення щодо механізму
реакції для здійснення керованого синтезу мономерів епоксидних смол у промисловості.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЛОКАЛІЗАЦІЇ ЗАРЯДУ У КАТІОНІ
[1,3]ТІАЗОЛО[2,3-c][1,2,4]ТРИАЗОЛІЮ
Фізер М. М., Фізер О. І., Сливка М. М.
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
mmfizer@gmail.com
Одним із потужних та доволі зручних методів побудови конденсованих
поліциклічних систем є реакція електрофільної циклізації. Нами було вирішено
використати реакцію протон-індукованої електрофільної циклізації на прикладі
4-металіл заміщених 1,2,4-триазолів для препаративного одержання триазол-вмісних
катіонних систем із довгими алкільними замісниками та дослідити їх властивості на
предмет можливості використання в якості поверхнево-активних речовин.
В даній роботі ми дослідили делокалізацію позитивного заряду на прикладі
3-гептил-6,6-диметил-5,6-дигідро-[1,3]тіазоло[2,3-с][1,2,4]триазолію (рис. 1). В якості
теоретичного методу дослідження було обрано напівемпіричний метод РМ7, який
реалізовано в програмі МОРАС2016. Для врахування впливу розчинника використано
континуальну модель COSMO. Спершу, було розраховано, що протонування 3-гептил6,6-диметил-5,6-дигідро-[1,3]тіазоло[2,3-с][1,2,4]триазолу більш імовірно проходить
подругому атому Нітрогену гетероциклічної системи (N7). Так, структура з протоном в
другому положенні (N7) є на 1,4 ккал/моль більш вигідною, у порівнянні із структурою
протонованою по першому атому нітрогену (N8). Проте, така різниця не є досить
великою, аби могти виключити альтернативну структуру із нашого дослідження, тому
розглядали обидва катіони.

Рис. 1. Оптимізована молекула
3-гептил-6,6-диметил-5,6-дигідро-[1,3]тіазоло[2,3-с][1,2,4]триазол-2-ію
Для фрагменту [1,3]тіазоло[2,3-с][1,2,4]триазолію можна запропонувати декілька
резонансних форм, які представлені на рис. 2. Для обох катіонів досліджено часткові
заряди на атомах. У обох випадках, сума часткових зарядів атомів триазольного циклу
близько +0,2. При включенні до сумарного часткового заряду, атому сірки (4S),
метиленової групи тіазольного циклу, вузлового карбону (С5), двох метильних груп
(С14, С15) та α-метиленової групи (С9) отримуємо частковий заряд > +0.9. Все це
свідчить про значну делокалізацію позитивного заряду на сусідніх групах, з’єднаних із
[1,3]тіазоло[2,3-с][1,2,4]триазолієвою системою.

Рис. 2. Пропоновані резонансні форми
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СИНТЕЗ ОПТИЧНО ЧИСТИХ ФЕНІЛЕТИЛАМІДІВ
ДИБЕНЗОЇЛОКСИКАЛІКС[4]АРЕНОЦТОВОЇ КИСЛОТИ
Цупрунов О. В.1,2, Трибрат О. О.1, Єсипенко О. А.1,
Войтенко З. В.2, Кальченко В. І.1
1
Інститут органічної хімії НАН України, Київ, Україна
2
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Внутрішньохіральні каліксарени мають широкі перспективи застосування як
енантіоселективні сенсори, хіральні каталізатори асиметричних реакцій, стаціонарні
фази для хроматографії, зсуваючі реагенти в спектроскопії ЯМР, тощо [1]. Однак синтез
таких сполук складний та багатостадійний. Раніше нами було знайдено оригінальний
підхід до побудови внутрішньохіральних похідних калікс[4]арену
O
шляхом послідовного регіоселективного дебензилювання пропілоксиPh
O
дибензоїлокси-калікс[4]арену 1 [2]. Але продукти на всіх стадіях
O O OH
утворюються у вигляді енантіомерних пар, які не завжди можливо
O
Ph
розділити. В цьому плані найкращим був би варіант з використанням
1
енантіомерно чистої вихідної сполуки.
З цією метою нами було розроблено методи синтезу похідних 2 дибензоїлоксикалікс[4]арену в оптично чистій формі. Виходячи з монозаміщеного фенілетиламіду (Sабо R-форми) калікс[4]ареноцтової кислоти 3 або з трибензоїлоксикалікс[4]арену 4 з
високим виходом одержували відповідні діастереомерні пари 2а+2b та 2а+2с, які
вдалося розділити звичайною перекристалізацією.
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Таким чином, були синтезовані в оптично чистій формі стереоізомерні аміди 2а,
2b та 2с. Структура сполук доведена спектральними методами та РСА. Всі вони мають
конформацію частковий конус і можуть бути використані для дизайну різноманітних
внутрішньохіральних похідних калікс[4]арену.
[1] Бойко В.І., Кальченко В.І., Єсипенко О.А. Хіральні каліксарени. К.: Компринт,
2013. 200 c.
[2] Yesypenko O.A., Klyachina M.A., Dekhtyarenko M.V., Pirozhenko V.V.,
Shishkina S.V., Boyko V.I., Voitenko Z.V., Kalchenko V.I. Supramolecular Chemistry. 2017.
Vol. 29, No. 1. P. 49–58.
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Однією з основних тенденцій розвитку харчової промисловості є удосконалення
технології отримання сухого лецитину з метою отримання екологічно-чистих продуктів
харчування та їх виробництва. Такі продукти відрізняються наявністю у своєму складі
інгредієнтів, які використовуються, окрім традиційних харчово-енергетичних, ще з
рядом специфічних фізіологічних функцій. Створення таких продуктів неможливо без
використання БАД, а створення останніх неможливо без спеціальної технології та
обладнання. Тому дослідження, що спрямовані на розробку технологій та обладнання є
актуальним.
У зв’язку з недосконалістю технології одержання, отримання продукту – буде
запропонований та обґрунтований новий розчинник, який буде відсутній, або майже
відсутній у лецитину, що значно покращить якість отриманого продукту. Також
використання нового обладнання для отримання більш чистого лецитину з меншою
концентрацією розчинника та з меншими енергозатратами при виробництві.
Лецитини – складні ефіри аміноспиртів холіну і дигліцерид фосфорних кислот –
є найважливішими представниками фосфоліпідів. За своєю природою лецитини
відносяться до найбільш поширеної групи полярних ліпідів, з яких складаються клітинні
мембрани всіх живих організмів.
Лецитин – ефективний поверхнево активний агент. У присутності двох
незмішуваних рідких фаз лецитин знижує поверхневий натяг і діє як емульгатор. Коли
необхідна взаємодія між твердою і рідкої фазою, лецитин діє як змочувальний і
диспергуючий агент. При використанні між твердими фазами речовина виступає як
мастильний агент і агент звільнення.
У промисловості лецитин отримують з побічних продуктів виробництва
рослинних олій, таких, як соєва, соняшникова, ріпакова, льняна, бавовняна, оливкова.
Основними процесами отримання лецитину, які впливають на якість кінцевого продукту,
є екстракція ацетоном фосфатидного концентрату (система рідина–тверде тіло),
фільтрація і сушка готового продукту.
Сучасна технологія отримання сухого лецитину полягає у використанні в якості
знежирювального агента ацетон. Концентрація такого розчинника допустима для
харчових продуктів, але при цьому ацетон є токсичною речовиною. Наявність ацетону
на виробничому підприємстві ставить під загрозу здоров’я працівників. Зміна
розчиннику зробить отриманий продукт більш екологічно-чистим, збільшить галузь
застосування та зменшить вплив на працівників виробництва.
На цей час перевезення (або зберігання) фосфатидного концентрату полягає у
підтриманні температурних параметрів, що впливає на вартість кінцевого продукту.
Тому зміна технології та обладнання є рішенням декількох проблем виробництва.
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АДСОРБЦИЯ АЛКИЛСУЛЬФОНАТОВ НА РТУТНОМ ЭЛЕКТРОДЕ
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Ассоциация между полиэлектролитами и ионогенными органическими
веществами резко меняет физико-химические свойства макромолекулы. Ранее нами
показана возможность образования такого рода ассоциатов между катионоактивным
полимером на основе диметилдиаллиламмоний хлорида и анионоактивным
бутилсульфонатом натрия. Поскольку для образования полиэлектролитного комплекса
(ПЭК) необходим избыток бутилсульфоната натрия, то для оценки поверхностной
активности ассоциата необходимо учитывать константу адсорбционного равновесия
анионоактивного вещества. В задачу настоящей работы входило исследование
адсорбции С7H15SO3Na на ртутном электроде, а также на границе раздела фаз
раствор/воздух.
Оценка адсорбционных параметров гептилсульфоната натрия на ртути
проводилась на основании значений реактивной составляющей импеданса, измеренных
с помощью встроенного в полярограф ПУ-1 фазочувствительного детектора. При
потенциале максимальной адсорбции (Е = -0,6 В) на основании полученных данных
определена величина предельной адсорбционной емкости C d/ , по модели двух
параллельных конденсаторов рассчитаны степени заполнения электрода органическим
адсорбатом и построены изотермы адсорбции гептилсульфонатов натрия. Оказалось, что
адсорбция гептилсульфонатов на ртути описывается изотермой Фрумкина.
Значительный рост значения константы адсорбционного равновесия при
адсорбции С7H15SO3Na на ртути по сравнению с бутилсульфонатом натрия связан с
увеличением длины углеводородной цепи и усилением выталкивания растворителем
органического аниона на границу раздела фаз. Отрицательная величина аттракционной
постоянной свидетельствует об отталкивании между частицами гептилсульфоната в
поверхностном слое. Величина аттракционной постоянной для гептилсульфоната
оказалась менее отрицательной, чем в случае бутилсульфоната, что свидетельствует о
снижении отталкивания между органическими анионами в поверхностном слое.
Таблица. Параметры адсорбции гептилсульфоната натрия
Граница
Ртуть/раствор
Воздух/раствор

C d/
мкФ/см2
5.7
–

а

В
л/моль

–0.45
–

156.0
211.0

− G 0 ,
кДж/моль
22.5
22.8
0

0

− G A / Me
кДж/моль
2.2
–

Определение значений свободной энергии Гиббса при адсорбции
гептилсульфонатов натрия на границе раствор/воздух проводили методом
максимального давления пузырька. В случае бутилсульфоната натрия не зафиксировано
снижение поверхностного натяжения в исследуемом диапазоне концентраций.
Оказалось, что адсорбция анионов гептилсульфоната на границе раствор/воздух
адекватно описывалась изотермой Ленгмюра. Константы адсорбционного равновесия В,
а также значения свободной энергии Гиббса − G 0 на границе раствор/воздух и энергия
0

0

взаимодействия адсорбата со ртутным электродом − G A / Me приведены в таблице.
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В роботі методом амперометричної киснеметрії досліджено кінетику витрачання
кисню у каталізованому лакказою Trametes versicolor процесі ферментативного
знебарвлення індигокарміну у присутності медіаторів: N-гідроксибензотриазолу (ГБТ),
віолурової
кислоти
(ВЛК),
N-гідроксифталіміду
(ГФІ)
та
4-метокси-Nгідроксифталіміду (4-МеО-ГФІ).
Лакказне знебарвлення індигокарміну проводили в цитратному буферному
розчині за рН = 4.5, температури 308 К та тиску 740±3 мм.рт.ст. Концентрацію
молекулярного кисню, розчиненого в реакційному середовищі, визначали за допомогою
термооксиметру «Експерт-001», обладнаного електродом Кларка. Вміст ферменту в
реакційній суміші становив 120 мг/мл; концентрація індигокарміну в реакторі –
4·10-5 моль/л; концентрація медіаторів варіювалась в діапазоні (0.63–13.1)·10-4 моль/л.
Витрачання
молекулярного
кисню
в
процесі
знебарвлення
індигокарміну
починалось
відразу після додавання до
реакційної
суміші,
що
містила барвник і медіатор,
лаккази. Типові кінетичні
криві витрачання кисню, на
прикладі ГБТ, представлені
на
рисунку.
Константу
Міхаеліса
(KМ)
та
максимальну швидкість (Vmax)
розраховували за допомогою
рівняння Міхаеліса-Ментен,
ліанеаризованого у подвійних
Рис. Кінетичні криві витрачання кисню в реакції
обернених
координатах
знебарвлення індигокарміну лакказою в присутності
Лайнуївера-Берка. Результати
ГБТ різних концентрацій: 1) без ГБТ, 2) 5·10-4 М,
наведені в таблиці:
3) 7.5·10-4 М, 4) 1·10-3 М, 5) 1.15·10-3 М,
Таблиця. Кінетичні параметри лакказного знебарвлення індигокарміну
у присутності різних медіаторів
№ з/п
Медіатор
KM, мкмоль
Vmax, моль/л×с
1.
ГБТ
1127
3.01·10-8
2.
ВЛК
64
8.6·10-9
3.
ГФІ
239
3.9·10-9
4.
4-МеО-ГФІ
102
4.1·10-9
Таким чином, показано, що найвищу медіаторну активність в реакції деградації
барвнику проявляють N-гідроксибензотриазол та віалурова кислота.

101

Фізична хімія

Physical Chemistry

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ НА СВОЙСТВА ЦЕОЛИТА ТИПА ЦВМ В ПРЕВРАЩЕНИИ
МЕТАНОЛА В ОЛЕФИНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
Бабаева Т. А., Мамедов С. Э., Ахмедов Э. И.
Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан
azeri09@mail.ru
Процессы получения олефинов из природного газа через метанол позволяют
производить низшие олефины с выходом и ценами, соизмеримыми или превосходящими
с достигаемыми, при пиролизе легких нефтяных фракций. Наиболее селективными в
образовании олефинов, С2–С3 из метанола оказались, цеолиты имеющие структуру
эрионита, шабазита, оффретита и ZSM-5. Увеличение селективности по олефинам
можно достичь также путем введения в состав цеолитов различных модификаторов.
Целью данной работы явилось изучение влияния природы редкоземельных
элементов (La,Pr,Yb) на кислотные, текстурные и каталитические свойства цеолита типа
ЦВМ в превращении метанола в олефины С2–С3.
Для приготовления катализаторов использовали высококремнеземный цеолит
типа ЦВМ с мольным отношением SiO2/Al2O3 = 33, (производство ЗАО «Нижегородские
Сорбенты») который путем ионного обмена переводили в NH4- форму. H-форму цеолита
получали термическим разложением NH4-формы при 500 °C в течение 4 ч. Катализатор,
состава 2,5 % РЗЭ-HЦВМ, получали пропиткой H-форм цеолитов определенным
количеством водного раствора нитратов лантана, иттербия и празедиума при 80 °C в
течение 4 ч.
Исследование
пористой
структуры
образцов
проводили
методом
низкотемпературной адсорбции азота при 77 К на установке ASAP-2000 фирмы
Micromeritics. Кислотные свойства модифицированных цеолитов изучали методом
термодесорбции аммиака.
Опыты проводили на установке проточного типа со стационарным слоем
катализатора объемом 4 см3 в реакторе идеального вытеснения при атмосферном
давлении в интервале температур 300–400 °C, объемной скорости подачи сырья 1–2 ч-1.
Превращение метанола на Н-форме ЦВМ идет с недостаточно высокой
активностью и низкой селективностью по олефинам С2-С3: в газообразных продуктах
преобладают алканы. На НЦВМ при 400 °С содержание метана достигает 26,5 мас.%, а
алканов С2–С5 19,3 мас.%. Образование алкенов С2-С3, особенно этилена
благоприятствуют низкие температуры. При температуре 300 °С содержание этилена и
пропилена на НЦВМ составляют 16,4 и 18,5 мас.% соответстенно.
В отличие от НЦВМ, в интервале температур 300–350 °С модифицированные
катализаторы проявляют высокую селективность в образовании алкенов С 2–С3. В
присутствии модифицированных катализаторов содержание этилена и пропилена в газе
составляет 21,2–29,8 и 25,8–31,8 мас.%. Наибольшую активность проявляет образец
модифицированный лантаном. На этом образце при 300 °С выход этилена и пропилена
составляют 29,8 и 26,4 мас.%. На модифицированных катализаторах наблюдается также
снижение содержания метана в газе. Наибольшее снижение содержания метана в газе
происходит в случае модифицирования цеолита лантаном. Например, при температуре
400 °С на образце 2,5 % LaНЦВМ содержание метана в газе составляет всего 2,9 мас.%.
Таким образом, из приведенных данных видно, что наиболее высокой активностью по
этилену и пропилену обладает цеолитный катализатор, модифицированный лантаном.
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FORMATION OF THE NANORODS STRUCTURES OF POLYANILYLINE
ON THE UNPREPARED Al-ELECTRODE BY POTENTIODYNAMIC METHOD
Vlad Kh., Kоstiv V., Yatsyshyn M., Reshetnyak О.
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
kristinavlad1998@gmail.com
The use of metallic electrodes both from noble (Au, Pt, Pd) and active metals (Fe, Ni,
Cu, Al etc.) as platforms for the electrochemical synthesis of nanostructurized polyaniline
(PAn) is an actual problem for nanochemistry of electrically conductive polymers [1]. Such
nanostructurized with nanofibrilic morphology polyanilines serve as platforms for the chemical
or electrochemical reduction of the metals from their salts solutions and as the electrically
conductive matrix-carriers of the formed metal nanoparticles, that determines their use as
electrocatalytic systems. The synthesis of nanorods PAn structures is much more complex and
requires the use of different types of templates, for example specially grown aluminum oxide
layer on the Al surface. However, such method of the synthesis of nanostructurized PAn is
multistage, too time consuming, and highly costly. Therefore, the use of unprepared aluminum
electrode (coated with a natural oxide layer) can be very interest and perspective alternative
method of the production of PAn nanorods.
The deposition of PAn on the Al-electrode has been realized in potentiodynamic mode
(under the potential scanning rates from 20 to 75 mV/s in the (-200)–(+1200) mV potential
range) from the 0.25 M aniline aqueous solution in 0.5 or 1.0 M H2SO4 within for the different
number of the cycles of potential scanning. The morphology and composition of PAn films
deposited on the Al-electrode was studied by scanning electron microscopy, X-ray phase
analysis and Fourier-transform infrared spectroscopy methods. The optimal conditions for the
formation of PAn films, which are constructed from nanostructurized structures, were
established as a result of the research (see Fig.).

а
b
Fig. SEM images of nanostructurized PAn deposited on Al-electrode surface from the 0.25 M
aniline aqueous solution under the 0.5 (a) and 1.0 M (b) H2SO4 concentration (magnification
10,000x)
Thus, the use of Al-electrodes without pre-treatment of their surface allows to produce
in potentiodynamic mode the nanostructurized polyaniline with nanorods morphology and
extremaly large surface area.
[1] Kuntyi О., Yatsyshyn М., Zozulya G., Dobrovets’ka О., Reshetnyak О.
Electrochemical synthesis of metallic nanoparticles and nanocomposite. Lviv: Publishing
House of Lviv Polytechnic National University, 2019. 288 p. (in Ukrainian).
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РЕАКЦІЇ АЛКАНІВ В СІРЧАНОКИСЛИХ РОЗЧИНАХ ФОРМАЛЬДЕГІДУ
Волкова Л. К.1, Мерзликіна М. А., Опейда Й. О.2,3
1
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАНУ, м. Київ,
Україна, volkovalk@gmail.com
2
Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії
ім. Л. М. Литвиненка НАН України, м. Львів, Україна, e-mail: opeida_l@yahoo.com
3
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
Для реакцій алканів і циклоалканів з формальдегідом в розчинах (88 – 93) %
сірчаної кислоти запропоновано ([1] Н. А.Тищенко, Е. С. Рудаков // Кинетика и катализ.
1990. Т. 31. С. 32) активну частинку – протонований формальдегід СН2ОН+ (табл. 1). В
роботі ([2] Л. К. Волкова, Й. О. Опейда / Фіз.-орган. хімія, фармакологія та фармацевт.
технологія біологічно-активних речовин. Зб. наук. праць. Київ, 2019. С.) результати [1]
пояснено залежністю деполімеризації вихідного параформу, гідратованого полімеру
формальдегіду складу (СН2О)n·Н2О, від кислотності, яке передається схемою:
m(СН2О)n ⇄ mn/x(СН2О)x. В розбавлених розчинах H2SO4 параформ деполімеризується
до СН2О, х = 1, активна частинка СН2ОН+. В розчинах з більшою кислотністю
утворюється тріоксан – циклічний тример формальдегіду, (СН2О)n ⇄ n/3(СН2О)3, х = 3.
У присутності параформу в (88,8–93) % H2SO4 на прикладі окиснення
циклопентану і циклогексану [1] отримано [2] високе значення нахилу (m0) в рівнянні:
lgk = C0 – m0·H0,
яке описує вплив середовища на константу швидкості реакції (k) функцією кислотності
Гаммету (H0). Високе значення m0 = 3,4 пояснено в [2] протонуванням тріоксану, яке
потребує 3-х протонів Н+ і узгоджується з експериментальними даними. Суттєве
відхилення від адитивності залежності швидкості окиснення н-алканів (n-Alk) від
довжини ланцюга, на яке було звернуто увагу в [1], може бути також пов'язане із новою
структурою активної частинки – протонованого тріоксану (СН2О)3∙3Н+. В табл. 1 для
10-и сірчанокислих розчинів окисників порівняно вклад однієї групи СН2 (втор. зв'язок
С–Н) в константу швидкості n-Alk, за умови нехтування внеском двох кінцевих груп СН3
(перв. зв'язок С–Н). Для цього використали віднесені до 2-метилбутану (i-C5H12)
константи швидкості, kвідн. = k(n-Alk)/k(i-C5H12), і число груп CH2 в n-Alk, n(CH2).
Як видно з табл. 1, з ростом довжини ланцюга внесок групи СН2 у величину k
зростає максимально, майже в 8 разів, для розчинів параформ – H2SO4; в 2 рази – для
Cr6+, NO2+, (An)2H+, Pt(III); для решти систем – невелике зростання, або адитивність.
Таблиця 1. Порівняння внеску групи CH2 в константу швидкості реакцій н-алканів
в ряду С3–С8 в 10-и сірчанокислих розчинах окисників
n-Alk; n(CH2)
C3H8; 1 C4H10; 2
C5H12; 3
C6H14; 4
C7H16; 5
C8H18; 6
Системи
k(n-Alk) / {k(i-C5H12)∙n(CH2)}
1
Cr6+
0,03
0,035
0,04
0,05
0,05
0,06
2
Pd2+
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
3
NO2+
–
0,025
0,03
0,035
0,04
0,05
4
(cHn)х*
–
–
0,003
0,005
–
0,003
5
(An)2H+ *
–
–
0,001
0,002
0,002
0,0025
6
SO3H+
–
–
0,004
0,003
0,003
0,003
7
СН2ОН+
0,0005
0,0015
0,002
0,0025
0,004
–
8
Pt(III)
–
–
0,002
0,003
0,003
0,004
9
Hg2+
–
–
0,003
0,003
–
0,004
10
Ad+ *
–
0,00005
0,00005
0,00007
0,00009
0,00007
*
(cHn)x– олігомери циклогексену, (An)2H+ – протонований димер антрацену, Ad+–
адамантильный карбокатіон.
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ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ АСОЦІАЦІЇ МЕЛІСИЛОВОГО СПИРТУ
(ТРІАКОНТАНОЛУ-1) НА РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕМУЛЬСІЙНИХ
СИСТЕМ КАПРИЛОВО-КАПРИКОВОГО ТРИГЛІЦЕРИДУ
Галиця В. В.
КВНЗ «Запорізький медичний коледж» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
james-81@yandex.ua
Характеристика реологічних властивостей харчових, фармацевтичних та
косметичних емульсій є актуальною проблемою сьогодення, оскільки більшість
емульсій повинні бути тиксотропними системами. Оскільки емульсії каприловокаприкового тригліцериду вивчені недостатньо не втрачає своєї актуальності
дослідження їх реологічної поведінки.
Дослідженнями останніх років встановлено, що при концентрації ПАР
ізетіонаткокоїл натрію та секоізоларицирезинол диглікозиду у співвідношенні 1:6 при
масовій концентрації олійної фази 9 % дозволяє одержати агрегативно стійкі емульсійні
системи каприлово-каприкового тригліцериду. Але у них є певні недоліки, а саме
недостатня в’язкість та поведінка суворо ньютонівських рідин. Для усунення
вищенаведених проблем запропоновано введення структуроутворювача – мелісилового
спирту (тріаконтанолу-1), малорозчинного у воді та обмежено розчинного у концентраті
емульсії каприлово-каприкового тригліцериду.
Для визначення межи розчинності у масляній фазі було виготовлено
послідовність олійних розчинів тріаконтанолу-1 при температурі 25 оС. При масовій
концентрації олійної фази 4,2 % тріаконтанол-1 повністю розчиняється, що призводить
до помутніння розчинів та утворенню структурованих систем. При подальшому
підвищенні температури до 75 оС відбувається суттєве розчинення мелісилового спирту
у масляній фазі з масовою концентрацією до 24,5 %. Також слід відмітити, що при
масових концентраціях олійної фази в інтервалах 4,2–6,8 %% перебігає асоціація
молекул тріаконтанолу-1, подібна до міцелоутворення у неводному середовищі, що
підтверджується дослідженням олійних розчинів у присутності флуоресцентного
барвника – еозину. З підвищенням концентрації відбувається різке зростання
розчинності барвника, що, в свою чергу, свідчить про формування агрегатів, які є
зворотними міцелами, що здатні до солюбілізації еозину у полярному ядрі.
Отже, проведені дослідження підтверджують, що в інтервалі масової
концентрацій 4,2–6,8 %% в олійних розчинах тріаконтанолу-1 перебігають процеси
асоціації між молекулами структуроутворювача, що в свою чергу надає агрегативної
стійкості досліджуваної емульсії каприлово-каприкового тригліцериду, стабілізованої
ізетіонаткокоїлом натрію та секоізоларицирезинол диглікозидом у співвідношенні 1:6.
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ НА СВОЙСТВА ЦЕОЛИТА ТИПА ZSM-5
В РЕАКЦИИ ЭТИЛИРОВАНИЯ ТОЛУОЛА
Гахраманов Т. О.1, Мамедов Э. С.2, Азмамедова Х. М.1, Ахмедов Э. И.1
1
Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан
2
Бакинский филиал Московского Государственного Университета
taleh_bdu@mail.ru
Одним из перспективных способов получения п-этилтолуола (п-ЭТ) – ценного
мономера для синтеза п-метилстирола является этилирование толуола на
высококремнеземных цеолитах типа ZSM-5.
В связи с этим целю данной работы явилось изучение влияния содержания
модификаторов (Сd, Zn, P) на свойства цеолита ZSM-5 в реакции этилировния толуола.
Для исследования использовали цеолит ZSM-5(SiO2/Al2O3 = 61) которой путем
ионного обмена переводили в NH4-формы при 500 °С в течение 4 ч. Kатализаторы
модифицированные 1,0–10,0 масс% Zn, Сd и 0,5-4,0 масс% P получали пропиткой Нформ цеолита растворами ацетатов Сd, Zn и гидрофосфатом аммония. Для исследования
катализаторов применяли химические, рентгенофазовой и адсорбционные методы.
Опыты проводили на установке проточного типа со стационарном слоем
катализатора 4 см3 в кварцевом реакторе при атмосферном давлении в присутствии Н2 в
интервале температур 300–400 °С, обьемной скорости подачи сырья 1ч-1 при мольном
отношении С7Н8:C2H5OH:H2 = 2:1:2.
Количественный анализ на содержание кадмия проводили методом атомноадсорбционной спектрометрии на приборе AAS TJA (Atomsan 16). Рентгенофазовой
анализ структуры синтезированных образцов проводили на дифрактометре X-Ray с Cu
Kα излучением (λ = 0,15046 нм). Текустурные характеристики образцов определяли
методом низкотемпературной адсорбции азота (77 К) на приборе ASAP-2000
(Mikrometritics). Перед анализом образцы вакуумировали 6 ч при 623 К.
На Н-ZSM-5 алкилирование протекает неселективно. Помимо толуола и ЭТ в
углеводородной части катализата обноружены ароматические углеводороды С5+ бензол,
этилбензол, ксилолы и триметилбензллы. Газообразные продукты содержант
предельные и непредельные углеводороды С1-С4.
При оптимальной температуре 350 оС селективность по п-ЭТ составляет 42,3 %.
Введение Сd и Zn в количестве 2,0 % в состав ZSM-5 способствовало резкому
повышению его селективност по п-ЭТ с 42,3 % до 51,0–52,5 %. При содержании
модификаторов в цеолита до 5,0 масс% селективность по ЭТ возростала до 66,1 %.
Однако, при этом конверсия толуола снижалас с 31,8 до 15,4 %. При содержании
модификаторов до 10,0 мас% в цеолите наблюдается снижение конверсии толуола до
6,3 %. Модифицирование ZSM-5 последовательным введением Сd, Zn и P изменяет его
физико-химические, текстурные и каталитические свойства.
В результате модифицирования происходит химическое взаимодействие
модификатора с кислотными центрами и отложение части оксидов и в устьях каналов
цеолита. Это приводит к снижению силы и концентрации сильных бренстедовских
кислотных центров, образованию новых сильных льюисовских кислотных центров, а
также изменению геометрии каналов цеолита, т. е. адсорбционно-десорбционных и
диффузионных характеристик катализатора, что и является причиной повышение параселективност катализатора.
При оптимальном содержании цинка (5,0 масс%) и фосфора (3,0 масc%) в составе
ZSM-5 конверсия толуола составляет 23,5 % при селективности по п-ЭТ, равном 76,2 %.
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COMPARING REACTIVITY OF PHTHALIMIDE-N-OXYL
AND QUINOLINEIMIDE-N-OXYL RADICALS TOWARD THE C-H BONDS
OF SUBSTITUTED BENZYL ALCOHOLS
Hordieieva I. O.1, Zosenko O. O.1, Kushch O. V.1,2, Shendrik A. N.1
1
Faculty of Chemistry, Biology and Biotechnologies,
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine
2
L. M. Litvinenko Institute of Physico-organic and Coal Chemistry, NAS of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
i.Hordieeva@donnu.edu.ua

log (k/kН)

Benzyl alcohol and its substituted derivatives are model
compounds for investigation of lignin oxidation process using
laccase/N-OH mediator system. The activation of aliphatic C-H
bonds with the participation of N-oxyl radicals is an important
stage in the oxidation of benzyl alcohols in the presence of
NOH-compounds. A comparative kinetic study
Table. Second-order rate constants (kH)
of the reactivity of the quinolinimide N-oxyl
for HAT from benzyl alcohol to QINO
radical (QINO) and the phthalimide N-oxyl
and PINO in CH3CN at 303 K
radical (PINO) in the transfer of a hydrogen atom
NHPI
NHQI
(НAT) with substituted benzyl alcohols was
p-X-PhCH2OH
kH, M-1s-1
carried out. Radicals were generated by oxidation
МеО130
297
of N-hydroxyquinolinimide (NHQI) and
Ме76
203
N-hydroxyphthalimide
(NHPI)
with
H29
79
(diacetoxyiodo)benzene
(PhI(OAc)2)
in
Cl32
88
acetonitrile.
NO219
30
The kinetic studies QINO and PINO were
performed by UV/Vis spectrophotometry in
CH3CN at 303 K. The UV/Vis spectrа of the both radicals have similar view and presented a
broad absorption band with λmax is 382 nm. The buildup and decay of the N-oxyl radicals at this
wavelength were recorded. The rate constants of H-abstraction (kH) were calculated from the
plots of pseudo-first-order rate constants vs substrate concentration. As seen in Table the HAT
rate constants are significantly higher than
0,80
those observed with PINO radical as a result
p-CH3O
of enthalpic and polar effects due to the
0,60
–
p-CH3–
presence of the N-heteroaromatic ring in
0,40
QINO. A comparison of Hammett's
R² = 0,9652
0,20
correlations for the reactions of PINO
R² = 0,9809
(ρ = -0.55) and QINO (ρ = -0.66) with
0,00
1
p-Cl–
p-substituted benzyl alcohols is shown in the
-0,20
figure and indicates a similar reaction
2
-0,40
mechanism.
p-NO2–
-0,60
The results obtained show that NHQI
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
is effective in reactions of the activation of
σ+
C-H bonds and, along with NHPI, can be
Fig. Hammett plot for the reactions of
used in the catalytic aerobic oxidation of
substituted benzyl alcohol with PINO (1) and
benzyl alcohols.
QINO (2) in CH3CN at 303 K
([NHPIs]0 = 3.0 mM; [PhI(OAc)2]0 =
0.3 mM)
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КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ НАНОКОМПОЗИТІВ ГАЛОІЗИТНІ
НАНОТРУБКИ / НАНООКСИД ЦЕРІЮ В МОДЕЛЬНІЙ РЕАКЦІЇ
РОЗКЛАДАННЯ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ
Гринько А. М.1,2, Бричка А. В.2, Бакалінська О. М.2, Оранська О. І.2, Картель М. Т.2
1
Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
вул. Сковороди, 2, Kиїв, 04070, Україна
2
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка Національної академії наук України,
вул. Генерала Наумова, 17, Kиїв, 03164, Україна
alinagrinko2@gmail.com
Унікальні особливості будови нанорозмірного оксиду церію та його здатність
оборотно змінювати ступінь окиснення від Се3+ до Се4+ визначають широкий інтерес до
цього матеріалу. Постійно розробляються нові методики синтезу нано-СеО2, вивчаються
його властивості та розширюється спектр застосувань. Нано-СеО2 виявляє каталітичні
властивості, подібні до ферментів каталази та супероксиддисмутази, але позбавлений
недоліків ензимів – чутливості до рН, концентрації та температури середовища. Оскільки
галоізитні нанотрубки (ГНТ) є біосумісним нетоксичним матеріалом, нанесений на його
поверхню нано-СеО2 має перспективу для використання в біомедичній галузі. Метою
роботи було синтез ряду нанокомпозитів ГНТ/нанооксид церію із різним вмістом
модифікатора, характеризація властивостей та дослідження каталітичної ензимоподібної
активності синтезованих матеріалів в модельній реакції розкладання пероксиду водню.
Ряд композиційних матеріалів було одержано модифікуванням ГНТ оксидом
церію методом хімічного осадження із водних розчинів, за відсутності темплати, при
кімнатній температурі. Визначений вміст оксиду церію в нанокомпозитах склав 0,99;
3,19; 4,89; 12,17 та 19,15 %. На ТЕМ зображеннях синтезованих матеріалів можна
розрізнити видовжені частинки алюмосилікату, на які нанесено набагато менші за
розміром частинки оксиду. Розміри наночастинок оксиду церію, визначені із ТЕМ
зображень варіюються у межах 2,6–17,5 нм. Показано, що збільшення концентрації
модифікатора при синтезі нанокомпозитів приводить до утворення частинок більшого
розміру. ІЧ спектри нанокомпозитів свідчать, що між модифікатором і матрицею
відсутня хімічна взаємодія. УФ-Вид спектри дифузного відбиття отримано для
визначення співвідношення Ce4+/Ce3+ як співвідношення інтегральних інтенсивностей
сигналів, характерних для чотирьох- і трьохвалентного церію.
Каталітичну ензимоподібну активність синтезованих матеріалів та вихідних ГНТ
було чисельно визначено з позицій формальної кінетики ферментативних реакцій – за
розрахунками константи Міхаеліса за кінетичними даними розкладання розчинів
пероксиду водню різних концентрацій (1–10 %) в діапазоні рН 8,0–11,0 та порівняно з
активністю ензиму каталаза. Показано, що нанокомпозити виявляють найбільшу
каталітичну активність у діапазоні рН 9,5–10,5. При цьому носій – ГНТ у зазначеному
діапазоні рН не виявляє активності, що дозволило нам припустити, що каталітична
здатність синтезованих матеріалів визначається вмістом та властивостями декоратора –
нано-СеО2. Ензим за цих умов не є каталітично активним. Серед досліджуваних
нанокомпозитів найбільшу каталітичну активність виявляє зразок з вмістом СеО2 3,19 %.
Вірогідно, цей матеріал одночасно має високу кристалічність, малий розмір частинок, а
отже більшу площу поверхні, та найменше співвідношення Се4+/Се3+, що означає
найбільший вміст іонів Се3+, що приводить до збільшення каталітичної активності
зразка. При меншій кількості декоратора зменшується ступінь кристалічності, а
збільшення вмісту СеО2 приводить до агрегації частинок, зменшення площі поверхні,
внаслідок чого знижується кількість поверхневих дефектів – Се3+, що призводить до
збільшення співвідношення Ce4+/Ce3+, через що каталітична активність падає.
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ПМР ТА ІЧ СПЕКТРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ ОСНОВ ШИФФА
ГОСИПОЛУ
Дикун О. М., Редько А. М., Аніщенко В. М., Рибаченко В. І.
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН України,
Київ, Україна
amdykun@gmail.com
Останнім часом спостерігається підвищений інтерес наукової спільноти до
природних антиоксидантів, сполук, що сповільняють чи припиняють процеси
окиснення. Одними з таких антиоксидантів є потенційно біологічно активні імінопохідні
природного поліфенолу – госиполу.
В рамках продовження наших попередніх досліджень було синтезовано дві
основи Шиффа госиполу (рис. 1) і за допомогою ІЧ та ПМР спектроскопії досліджено
їхню будову і таутомерні форми.

Рис. 1. Будова основ Шиффа госиполу (Ме=СН3)
В ПМР спектрах отриманих основ Шиффа в ДМСO d6 присутні сигнали від
протонів ізопропільних груп госипольного фрагменту ((Ме1, Ме2) – дублети при δ = 1,54,
1,56 м.ч.), метильної групи ((Ме3) – синглет при δ = 2,39 м.ч.). На утворення основ
Шиффа вказує наявність сигналу в області 10,1–10,4 м.ч., який можна віднести до
протонів дієнамінового фрагменту (С(11)-Н) (сполука (ІІ)). Варто відзначити, що в ПМР
спектрі вихідного госиполу в СDCl3 цей сигнал відсутній. Тобто, в розчинах ДМСO d6
сполука (ІІ) існує у дієнамінній таутомерній формі. В ПМР спектрі також присутні
сигнали протонів піридинового фрагменту.
В ПМР спектрі сполуки (І) в ДМСО d6 в області ~10 м.ч. спостерігається
малоінтенсивний сигнал протона С(11)-Н групи дієнамінної форми. А в області ~7 м.ч.
окрім сигналів ароматичних протонів сульфанілового фрагменту, спостерігаються
синглети, що можуть бути віднесені до сигналів протонів С(4)-Н і С(11)-Н груп діімінної
форми. Тобто, сполука (І) існує в розчині ДМСО d6 в двох таутомерних формах.
В ІЧ спектрах синтезованих сполук в КВr реєструються інтенсивні смуги
поглинання в області ~3480 см-1 і ~3360 см-1, які можна віднести до валентних коливань
гідроксильних груп (С(1)О–Н і С(6)О–Н, відповідно), і смуги поглинання при 834 см-1 і
772 см-1, що відповідають деформаційним позаплощинним коливанням С-Н груп
ароматичних фрагментів. В ІЧ спектрі (І), при 1178 см-1 і при 1035 см-1 спостигаються
смуги поглинання, що відповідають валентним асиметричним і валентним симетричним
коливанням сульфогрупи. Інтенсивні смуги поглинання в області 1620-1590 см-1
відповідають валентним коливанням ν(С=С) і ν(С=О). Тобто, у твердому стані
синтезовані сполуки існують у дієнамінній формі.
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OXIDATIVE DESTRUCTION OF METHYL VIOLET DYE
BY FENTON AND RUFF SYSTEMS
Zhyltsova S. V.1, Makarova L. O.1, Plyushko O. V.1, Opeida I. O.1,2
1
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine
2
Department of Physical Chemistry of Fossil Fuels of L. M. Litvinenko Institute of Physical
Organic and Coal Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine
sv.zhiltsova@donnu.edu.ua
The efforts of many scientists all over the world are aimed at studying ways of polluted
water purification. One of the most widely used are chemical methods, mainly based on
oxidative reactions. Hydrogen peroxide in combination with Fe2+ (Fenton system) or Fe3+ ions
(Ruff system) generate hydroxyl radicals which are effective oxidants for wastewater
decontamination. The goal of this work was investigation of Fenton and Ruff systems
effectiveness in the reaction of methyl violet dye decolorization.
The kinetics of methyl violet (MV) dye oxidative decolorization was studied by
spectrophotometric method. UV/Vis spectra were received on a single-beam spectrophotometer
SPECOL 2000 (Analytik Jena, Germany) at 23±2 °C in a 10 mm-thick cuvette. The pH = 3.0
was adjusted by the addition of sulfuric acid solution.
It was shown that for both components of Fenton system the initial rate of the reaction
(W0, mol·l-1·s-1) and the substrate conversion (S, %) change nonlinearly. The higher Н2О2
concentration the higher the substrate conversion, while for Fe2+ the opposite dependence is
observed. The highest MV conversion values were obtained for stoichiometric ratio
[Fe2+]0/[H2O2]0, and [H2O2]0 > [Fe2+]0. The Ruff system was shown to be less effective for
substrate solution decolorization. The values of W0 were ~10 times lower compared to Fenton
reagent at the same conditions.
It was established that the efficiency of both systems could be varied by the addition of
the substances of natural origin such as ascorbic acid, fructose, cysteine. Depending the
concentration of the additive in the system both acceleration and slowing down of the reaction
could be observed. For Fenton system the additives in concentrations that are one-fold less than
the concentration of components provide an increase in the MV conversion compared to a
mixture without additives over a shorter period. At the same time, the increase of additive
concentration results in decrease of W0 and substrate conversion. The most effective additive in
MV discoloration process is ascorbic acid.
The influence of ascorbic acid additives at the MV oxidative decolorization by Ruff
system was studied. The results show that the presence of ascorbic acid in the concentrations
of 1·10-5–6·10-4 M ([MV]0 = 1.6·10-5 М, [Fe3+]/[H2O2] = 1/3) results in rise of W0 and increase
of S30 min. At higher additive concentrations gradual decrease of these parameters is observed.
The obtained results can be used to regulate the efficiency of the Fenton and Fentonlike systems to develop environmentally friendly and relatively inexpensive technologies for
oxidative degradation of water pollutants.
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OXIDATION OF 8-OXYQUINOLINE BY PERACIDS IN VARIOUS ORGANIC
ENVIRONMENTS
Kachmaryk V. V., Nahorniak I. M., Kovalskyi Ya. P., Dutka V. S.
Ivan Franko National University of Lviv, Kyrylo&Media Str., 6, Lviv 79005, Ukraine
vitaliy.kachmaryk@lnu.edu.ua
Oxidation of aromatic N-heterocyclic compounds by peroxy acids (PAs) results in the
formation of N-oxides and the corresponding carboxylic acid. The reaction rate is affected by
the environment in which the oxidation process is conducted. In inert solvents, PA molecules
exist in the form of five-membered intramolecular hydrogen bonds. Reaction media capable of
intermolecular hydrogen bonding will alter the reactivity of the PA. An 8-oxyquinoline (8OQ)
molecule can also form an intramolecular bond between the OH group hydrogen and the
nitrogen atom. Conformational analysis of 8OQ and PA molecules was performed and the
energies of intramolecular hydrogen bonds were calculated.
In our work, the kinetics of 8OQ oxidation by peroxidecanoic acid (PDA) in a solution
of acetone, benzene, and other organic solvents were studied. The kinetics of the oxidation
reaction is well described by the first-order kinetic equation. The calculated rate constants for
the oxidation rate of 8-oxyquinoline by PDA in benzene are higher than in acetone. Because
acetone can interact with PDA and 8OQ to form intermolecular hydrogen bonds, the reactivity
of both reagents is substantially altered. The reaction mechanism involves the rapid formation
of the 8OQ-PA complex, which decomposes in the second stage to form N-oxide and the
corresponding carboxylic acid. According to the temperature dependence of the effective rate
constants of the oxidation reactions obtained in different solvents, the activation energy Ea of
the process was calculated. The numerical values of Ea are in the range of 15.6–57.4 kJ/mol
and are close to the numerical values of the oxidation processes. The thermodynamic
parameters of the activated state (ΔfH#, ΔS#, and ΔG#) are calculated. There is a linear
relationship between the values of ΔfH# and ΔS# indicating that there is a compensating effect.
Molecular modeling of the investigation reaction is of considerable interest. Semiempirical methods using Mopac2016 software and the Winmostar 9.4 GUI were calculated for
the reacting molecules and reaction products: heat of formation (ΔfHo), volume (V) and area (S),
dipole moments (µ).
According to quantum-chemical calculations, the molecule 8OQ and its N-oxide are
flat. The geometrical parameters of the molecules were found and the partial charges on the
atoms were calculated. The heat of formation of PAs with the content of carbon atoms from 1
to 12 and their corresponding carboxylic acids was calculated. The dependence of the heat of
formation on the number of carbon atoms in the molecule for both acids and their corresponding
PA is linear. According to the Hess equation, the heat of reaction of the oxidation of 8OQ with
peroxy acids was calculated. The calculated values of the formation heat are in good agreement
with the NIST thermochemical data.
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СЕЛЕКТИВНОЕ ДИСПРОПОРЦИОНИРОВАНИЕ ЭТИЛБЕНЗОЛА
НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПЕНТАСИЛАХ
Керимли Ф. Ш., Мамедов С. Э.
Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан
fuad_kerimli80@mail.ru
Поиск
новых
более
селективных
катализаторов
для
процесса
диспропорционирования этилбензола с целью получения п-диэилбенола (ДЭБ),
являющийся полупродуктом для синтеза ценных мономеров терефталевой кислоты и
дивинилбензола имеет большой практический интерес. Применение цеолитов типа ZSM5 в качестве катализаторов для процессов изомеризации и диспропорционирования
алкилароматических углеводородов позволило увеличить активность и стабильность их
работы. Повышение пара-селективности катализаторов можно добиться путем
модифицирования цеолитов ZSM-5 различными модификаторами.
В связи с этим в настоящей работе изучено влияние концентрации лантана и
иттербия на свойства цеолита типа пентасила в диспропорционировании этилбензола
(ЭБ).
Катализаторы, модифицированные 1,0–10,0 мас.% La и Yb, получали пропиткой
Н-формы пентасила раствором нитратов La и Yb при 80 °С в течение 6 ч. Исследование
пористой структуры образцов проводили методом низкотемпературной адсорбции азота
на установке ASAP-2060 фирмы Mikromeritics. Кислотные свойства катализаторы
изучали ТПД аммиака. Опыты проводили на установке проточного типа со
стационарным слоем катализаторы (4см3) в кварцевом реакторе в присутствии Н2 в
интервале температур 250–400 °С, объемной скорости подачи сырья 1 ч-1, при мольном
отношении С8Н10:Н2, равном 3:1.
Установлено, что на Н-пентасиле диспропорционироваие ЭБ сопровождается
существенным протеканием побочных процессов, что приводит к снижению
селективности по п-диэтилбензолу (П-ДЭБ). На Н-пентасиле селективность по п-ДЭБ
составляет 38,2–40,1 %. Модификация Н-пентасила La и Yb существенно влияет на его
активность и пара-селективность. Введение La и Yb пропиткой растворами нитратов с
последующим разложением солей при 550 °С приводит к существенному изменению
текстурных, кислотных и каталитических свойств катализаторов.
Во
всем
исследуемом
интервале
температур
пара-селективность
модифицированного катализатора выше, чем немодифицированного. С увеличением
концентрации La и Yb в цеолите происходит снижение конверсии этилбензола и
возрастанию пара-селективности катализатора. Наиболее высокую пара-селективность
(69,3 %) проявляет образец, модифицированный 10,0 мас.% La.
При модифицировании La и Yb изменяются не только концентрация, но и
природа, свойства активных центров в цеолите. Проявление пара-селективности
модифицированных катализаторов обусловлено снижением концентрации сильных
протонных центров, образованием новых более сильных льюисовских кислотных
центров, а также уменьшением объема пор цеолита, что вызывает стерические
препятствия для диффузии МДЭБ и ОДЭБ из каналов в газовую фазу.
Данные рентгенофазового анализа указывают на сохранность кристаллической
структуры цеолита в процессе его модифицирования. Наблюдаемое увеличение
интенсивности поглощения в высокочастотной ветви асимметричной валентной полосы
(1000–1100 см-1) может быть обусловлено взаимодействием атомов лантана со
структурными атомами алюминия.
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ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕТАНОЛУ НА ВИДІЛЕННЯ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК
ІЗ ПОРОШКІВ ГРИБІВ Flammulina velutipes
Корман Т. С., Столяр І. В., Лесишина Ю. О.
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
ju.lesyshyna@donnu.edu.ua
Вищі гриби є перспективною сировиною для одержання різноманітних біологічно
активних речовин, серед яких полісахариди, вітаміни, антибіотики, стероїди, меланіни
та інші сполуки. Одним із лідерів серед грибів-базидіоміцетів, які знаходять широке
застосування для виробництва дієтичних і лікувально-профілактичних засобів є їстівний
гриб - опеньок зимовий або Flammulina velutipes.
Раніше було показано, що до складу Flammulina velutipes входять
низькомолекулярні фенольні сполуки, серед яких флавоноїди і кумарини. Мета даної
роботи полягала у визначенні впливу концентрації водно-етанольних розчинів на
виділення фенольних сполук із грибів Flammulina velutipes, культивованих в Україні.
Як об’єкт дослідження використовували тонкоподрібнений порошок висушених
грибів Flammulina velutipes. Виділення фенольних сполук з порошку грибів проводили
екстракцією водно-етанольними розчинами різної концентрації: 30 %, 40 %, 50 %, 60 %,
70 %, 80 %, 96 % (за об’ємом). Наважку порошку грибів вносили у колбу зі зворотнім
холодильником, додавали екстрагент (співвідношення сировина:екстрагент – 1:10) і
кип’ятили протягом 2 год на водяній бані.
Одержані водно-етанольні екстракти порошку грибів Flammulina velutipes
відфільтровували і використовували для подальших досліджень.
Кількісний вміст фенольних сполук в екстрактах визначали методом ФолінаЧокальтеу у перерахунку на галову кислоту. Метод базується на реакції окислення
фенольних сполук реактивом Фоліна-Чокальтеу, що складається із солей фосфорновольфрамової і фосфорномолібденової кислот. При взаємодії з фенолами у лужному
середовищі ці солі відновлюються з утворенням забарвлених комплексів, вміст яких
визначається спектрофотометричним методом при довжині хвилі 765 нм.
Результати визначення залежності вмісту фенольних сполук у водно-етанольних
екстрактах грибів Flammulina velutipes від об’ємної частки етанолу наведені на рисунку.

Рис. Залежність загального вмісту фенольних сполук (F) у складі водно-етанольних
екстрактів грибів Flammulina velutipes від об’ємної частки етанолу (φ)
Як видно з рисунку, залежність виходу фенольних сполук від концентрації
екстрагенту має дзвоноподібний характер. Найбільший вихід фенольних сполук
спостерігається при застосуванні як екстрагенту 50–70 % етанолу.
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ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕТАНОЛУ НА ВИДІЛЕННЯ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК
ІЗ ПОРОШКІВ ГРИБІВ Lentinus edodes
Корман Т. С., Столяр І. В., Лесишина Ю. О.
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
korman.t@donnu.edu.ua
Їстівний гриб-базидіоміцет шиїтаке (лат. Lentinus edodes) має харчове і лікарське
значення, адже характеризується багатим хімічним складом, що включає високий вміст
білків і незамінних амінокислот; полісахаридів, серед яких β-глюкан – лентинан, що
виявляє високу біологічну активність; вітамінів і мінеральних речовин.
Традиційним продуктом переробки грибу є сухий шиїтаке, який застосовують як
тонізуючий і загальнозміцнюючий організм засіб, також порошок шиїтаке застосовують
як харчову добавку, за допомогою якої покращують смак і збагачують хімічний склад
функціональних продуктів харчування.
В літературі описані протипухлинні ефекти грибів шиїтаке, їх гепатозахисна,
бактерицидна і противірусна дія. Вміст у складі шиїтаке низькомолекулярних
фенольних сполук зумовлює його антиоксидантні властивості.
В даній роботі оцінений вміст фенольних сполук з потенційними
антиоксидантними властивостями у складі грибів шиїтаке, культивованих в Україні, а
також здійснений підбір умов екстракції сухих порошків грибу етанолом для
максимального виділення поліфенолів.
Екстракцію тонкоподрібненого порошку гриба проводили кип’ятінням протягом
2 год у круглодонній колбі зі зворотнім холодильником, використовуючи як екстрагент
розчини етанолу різної концентрації. Співвідношення сировина:екстрагент становило
1:10.
Вміст фенольних сполук в одержаних екстрактах визначали методом ФолінаЧокальтеу: загальний вміст поліфенолів - у перерахунку на галову кислоту (ГК); вміст
флавоноїдів – у перерахунку на флавонол кверцетин (Кв). Результати визначення
залежності вмісту фенольних сполук в екстрактах грибів шиїтаке від об’ємної частки
етанолу наведені в таблиці.
Об’ємна частка етанолу, %
Загальний вміст фенольних
сполук, мг-екв ГК/г сухої ваги
Вміст флавоноїдів, мг-екв Кв/г
сухої ваги

30

Таблиця
40
50

60

70

80

96

1,51

2,44

2,89

3,10

3,16

3,58

2,37

-

-

0,59

0,54

0,45

0,33

0,11

Результати свідчать, що найбільший вихід фенольних сполук із порошку шиїтаке
спостерігається при застосуванні розчинів етанолу з об’ємною часткою 60–70 %. Вихід
флавоноїдів збільшується зі зменшенням концентрації спирту.
В перспективі планується оптимізувати процес виділення фенольних сполук з
порошків грибів шиї таке і дослідити їх антиоксидантні властивості.
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THERMAL ANALYSIS OF POLYANILINE
AND CELLULOSE/POLYANILINE COMPOSITES SYNTHESIZED
IN THE AQUEOUS SOLUTIONS OF ORGANIC ACIDS
Kolodiy M. V.1, Vereshchagin O. M.2, Yatsyshyn M. M.1, Reshetnyak O. V.1
1
Ivan Franko National University of L’viv, L’viv, Ukraine
martysakolodiy@gmail.com
2
SE Tylose GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Germany
oleh.vereshchagin@googlemail.com
The physicochemical properties of obtained composites and efficiency of deposition of
polyaniline (PAn) on cellulose (Cel) surface depends on conditions of the reaction pf chemical
oxidative polymerization of aniline (An), namely both the nature of acid-dopant and oxidant,
the ratio of monomer/oxidant and An/Cel, temperature of synthesis, degree of dispersion and
pre-treatment of Cel etc. Use as dopants the organic acids with different number of carboxylic
groups enhances the chemical affinity of components in composites materials of
cellulose/polyaniline (Cel/PAn).
An essential characteristic of cellulose-based composites with polyaniline is thermal
stability, which determines the range of temperatures on exploitation of such composites, as
well as the change of their physicochemical properties with temperature.
Aniline, ammonium peroxydisulfate (APS), formic acid (FA), acetic acid (AA), oxalic
acid (OA), citric acid (CA), mixture of bleached microfibrillar pulps, such as Linters (ADM,
USA, micro-milled, size 1290 µm, viscosity 37050 mPa∙s, degree of polymerization 2050),
Biofloc HV (Tembec, Canada, micro-milled 1290 µm, viscosity 24700 mPa∙s, degree of
polymerization 1400) and Biofloc MV (Tembec, Canada, micro-milled, size 1290 µm, viscosity
10530 mPa∙s) with mass ratio (in %) 50.0 : 37.5 : 12.5 and distilled water as solvent were used
for synthesis of composites.
The samples of polyaniline doped by formic, acetic, oxalic and citric acids (PАn-FА,
PАn-АА, PАn-OA and PАn-CА) were synthesized by chemical oxidative polymerization of
An using APS in aqueous 0,5 M solutions of these acids. The composites of the microfibril
cellulose with PAn doped by abovementioned organic acids (Cel/PАn-FА, Cel/PАn-AА,
Cel/PАn-OА and Cel/PАn-CА) were synthesized using the same technique. The structure and
properties of the samples has been studied using X-ray phase analysis (diffractometer DRON)
and FTIR spectroscopy (spectrophotometer NICOLET IS 10 ATR). The measurements of
electrical resistance of the tablets of samples was performed ten times with the use of Rigol
DM 3 068 device.
Thermal analysis of the synthesized powder samples was carried out by use Q 1500-D
Derivatograph in the 20–900 С temperature range under the heating rate of 10 degrees/min in
air atmosphere. There has been determined the three stage of the weight loss by samples of PAn
doped by organic acid and five stage of the weight loss for the cellulose/polyaniline-organic
acid composites due to two additional stages of thermal destruction of cellulose according to
results of thermogravimetric analysis. The stages of thermooxidative destruction, the
temperature limits of these stages and the rates of mass loss during destruction of the samples
of PAn and Cel/PAn composites were determined. It has been shown that thermo-destruction
of cellulose in composites occurs at much lower temperatures than for pure cellulose. Generally,
the thermal destruction of most polyaniline samples (PАn-FА, PАn-АА) to 98‒99 % occurs
under the temperatures to 800 С, while for the PАn-CА sample – to 850 С. The decomposition
of cellulose/polyaniline-organic acid composites takes place to 650 С. The conclusion about
the presence of H-bonding between the components of the composites was done according to
results of FTIR spectroscopy. Studies of electrical conductivity of the composites has shown,
that they are in the form of emeraldine salts of polyaniline and abovementioned organic acids.
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ЕЛЕКТРОЛІТИЧНІ ПОКРИТТЯ Ni-P З ПОЛІПШЕНИМИ ФІЗИКОМЕХАНІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
Королянчук Д. Г., Овчаренко В. І.
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна
korolyanchukdg@gmail.com
Аморфні та нанокристалічні метали знаходять все більше застосування в
різноманітних технічних системах. Одними з таких матеріалів можуть
використовуватися електроосаджені сплави, які характеризуються більш високими
фізико-хімічними, експлуатаційними та фізико-механічними властивостями, крім того їх
значно легше одержувати у порівнянні з металургійним виробництвом, порошковою
металургією тощо. Тому досить актуальною задачею є розробка технологій та
електролітів для отримання аморфних та нанокристалічних покриттів, які можна було б
використовувати в якості захисно-декоративних, зносостійких, твердих, каталітичних
шарів та осадів з високими магнітними характеристиками. В залежності від умов
осадження можливо одержувати покриття з заданою структурою та властивостями.
Одним з найбільш використовуваних напрямів застосування електролітичних покриттів
є виробництво консервної жерсті, яка являється одним з найбільш поширених матеріалів
при виготовленні тара для консервації та тривалого збереження харчових продуктів,
лакофарбових матеріалів, сипких матеріалів тощо.
За останні роки зростання консервного виробництва з використанням упаковки з
лудженої та хромованої жерсті складало у середньому близько 12 %. Щорічно у світі
виготовляється та споживається 20 млн. тон консервної жерсті.
Основна частка припадає на білу жерсть (гаряче та електролітичне лудження),
однак технології її виробництва передбачають використання досить дефіцитного і
коштовного олова, вартість якого за останні 60 років підвищилась більш, ніж у 10 разів.
В зв’язку з цим використання лудженої жерсті для пакування сухих та сипучих харчових
продуктів збільшує вартість виробництва, тому замість неї почали використовувати
технологічні процеси електрохімічного одержання хромованої консервної жерсті з
покриттями товщиною 0,05–0,07 мкм. Процеси хромування жерсті передбачають
застосування електролітів на основі токсичного хромового ангідриду, концентрація
якого сягає 220–280 г/л, що призводить до значної екологічної небезпеки виробництва.
Тому в якості альтернативи хромовим покриттям на консервній жерсті можна
запропонувати використання захисних шарів сплавом Ni-P з аморфною структурою.
Незважаючи на більшу вартість нікелю у порівнянні з хромом, він має більш значні
переваги, а саме: виробництво електролітів є менш екологічно небезпечним;
відбувається зменшення затрат на організацію та поліпшення техніко-економічних
показників електролізу – збільшення виходу за струмом сплаву (складає близько 90 %, в
порівнянні з хромом до 20 %), більша швидкість осадження; підвищена корозійна
стійкість.
Було розроблено електроліт для осадження сплавів Ni-P наступного складу, г/л:
сульфамат нікелю 250–300, хлорид нікелю 25–30, борна кислота 20–30, ортофосфорна
кислота 40–55, гіпофосфіт натрію 5–10, сахарин 0,5–1,5. Режим електролізу: температура
40–80 °С, катодна густина струму 2,5–20 А/дм2, рН 2–2,5. В результаті були отримані
блискучі (відбивна здатність досягала 85–90 %) та тверді (мікротвердість складала 700–
1000 HV) осади.
Електронно-мікроскопічним та рентгенівським методами дослідження було
визначено мікроструктуру та фазовий склад покриттів сплавом Ni-P і встановлено,
додавання іонів фосфору в електроліт нікелювання призводить до аморфізації покриттів,
підвищення мікротвердості та відбивної здатності.
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CATALYTIC REDUCTIVE AMINATION AND HYDROGENATION
OF BENZALDEHYDE
Asaula V. M.1, Kushchenko I. V.1, Gavrilenko K. S.2,3, Pariiska O. O.1, Ryabukhin S. V.2,
Volochnyuk D. M.3,4, Kolotilov S. V.1
1
L. V. Pisarzhevskii Institute of Physical Chemistry of the National Academy of Sciences
of Ukraine, Kyiv, Ukraine
2
Enamine Ltd, Kiev, Ukraine
3
ChemBioCenter, National Taras Shevchenko University of Kyiv, Ukraine
4
Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine
i_kushchenko@ukr.net
Reactions of catalytic amination of carbonyl compounds are widely used for production
of amines. In particular, interaction of benzaldehyde with aliphatic amines at presence of H2
can lead to N-benzyl-N-alkylamines. Such reactions are usually catalyzed by compounds,
containing platinum group metals (PGM). Search of PGM-free catalysts for such
transformations is important task of modern physical chemistry. The aim of this study was to
check catalytic activity of the composites, containing Co oxides and N-doped carboneous
materials, in catalytic reductive amination of benzaldehyde with i-propylamine.
The nanocomposites of were prepared by pyrolysis Co(II) complexes with
phenantroline or o-phenylenediamine on aerosil (highly disperse SiO2). It was shown by
transmission electronic microscopy that the nanocomposites contained carboneous species with
size of separate particles ca. 10–50 nm. Analysis of the Raman spectral data (Fig. 1) allowed to
conclude that the graphene-like particles had more than 8 carbon monolayers. The size of
carboneous particles, separated from the carrier, was in range from 80 to 120 nm according to
the results of dynamic lights scattering in suspension.
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Fig. 1. Raman spectra of the composites (left) and TEM image of the Co/C/SiO2
nanocomposite (right)
The catalytic activity of the obtained nanocomposites in reaction of benzaldehyde with
i-propylamine under H2 pressure (50 atm, 150 °C) was studied. The yield of N-benzyl-N-ipropylamine was ca. 5 %, while benzylic alcohol was the major product. Addition of ZnCl2 as
Lewis acid led to higher yield of N-benzyl-N-i-propylamine. However, treatment of benzylic
alcohol and i-propylamine in the same conditions under H2 pressure did not lead to formation
of N-benzyl-N-i-propylamine, indicating that the reaction did not involve benzylation of ipropylamine by benzylic alcohol as possible intermediate stage.
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ВПЛИВ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ РАФФА
В ЗНЕБАРВЛЕННІ МЕТИЛОВОГО ФІОЛЕТОВОГО
Мельнікова А. М.1, Жильцова С. В.1, Опейда Й. О.1,2
1
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
2
Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії
ім. Л. М. Литвиненка НАН України, м. Львів, Україна
melnikova.a@donnu.edu.ua
Обсяги антропогенного впливу на навколишнє середовище зростають.
Найнебезпечнішим для природних екосистем і здоров’я людини є хімічне забруднення.
Багато сполук штучного походження проявляють високу токсичність та стійкість і не
розкладаються під дією зовнішніх факторів впливу навколишнього середовища. До
таких забрудників належать синтетичні барвники, які часто присутні в промислових
стоках виробництв, де вони використовуються. Ефективними, екологічно чистими й
економічно вигідними методами видалення барвників зі стічних вод є їх окиснення
пероксидом водню з використанням систем Фентона (H2O2 / Fe2+) і Раффа (H2O2 / Fe3+).
Метою роботи було дослідження впливу добавки аскорбінової кислоти (АК) на
окиснювальну деструкцію метилового фіолетового (МФ) під дією системи Раффа.
Як субстрат вибрано синтетичний барвник МФ. Вимірювання проводили на
спектрофотометрі SPECOL 1500 (Analytik Jena, Німеччина) при максимумі поглинання
585 нм (скляна кювета з товщиною шару 1 см, температура 21±2 °С), при рН = 3,0, що
регулювали добавками 0,1 М розчину хлоридної кислоти.
Встановлено, що зміна концентрації барвника (S) в часі залежить від вмісту АК
доданого до системи Раффа (Рис.). Суттєвий вплив на знебарвлення МФ мають системи
навіть з концентраціями АК 10-6 М (криві 1, 2). Початкова швидкість окиснення
порівняно з системою без добавок зростає у ~7 разів при початковому вмісті 0,2·10 -5 М
АК в реакційній суміші. Зростання концентрації добавки приводить до зниження
швидкості знебарвлення МФ, що описується нелінійною залежністю від [AK].

Рис. Залежність конверсії окиснення МФ (S) системою Раффа від концентрації АК.
[МФ]0 = 1,67·10-5 М; [Fe3+]0 = 8·10-4 М; [H2O2]0 = 8·10-4 М; рН = 3,0.
[АК]0·105, М: 1 – 0; 2 – 0,1; 3 – 0,2; 4 – 4,0; 5 – 6,0; 6 – 8,0
Таким чином, на прикладі знебарвлення синтетичного барвника метилового
фіолетового показано, що добавками аскорбінової кислоти АК навіть у дуже малих
концентраціях (10-6 М) можна суттєво підвищити ефективність окиснення синтетичних
барвників системою Раффа.
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ИЗОМЕРИЗАЦИЯ Н-ГЕПТАНА НА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ Pt-Cr/CaY
ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ, СОДЕРЖАЩИХ КАТИОНЫ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ
Мирзалиева С. Э., Мамедов С. Э., Ахмедов Э. И., Мусаева Н. Дж.
Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан
sabitmamedov51@mail.ru
Изопарафиновые углеводороды C5–C7 используемые в качестве высокооктановых
компонентов
моторных
топлив
получают
каталитической
изомеризацией
соответствующих н-парафиновых углеводородов в присутствии металлсодержащих
бифункциональных цеолитных катализаторов можно добиться путем изменения свойств
кислотного носителя и гидро-дегидрирующего металла.
Целью настоящего сообщения явилось изучение влияния концентрации
редкоземельного металла (РЗМ) и хрома на каталитические свойства Pt-содержащего
цеолита типа Y в реакции изомеризации н-гептана. В качестве основы для получения
катализаторов использовали цеолит NaY (SiO2/Al2O3 = 5). РЗМCaY формы цеолитов
получали методом ионного обмена. Нанесение хрома и платины проводили методом
пропитки с использованием водных растворов Cr(NO3)3 и [Pt(NH3)4]Cl2.
Опыты проводили в проточной установке со стационарным слоем катализатора
(5 см3) в интервале температур 260–330 °С, при объемной скорости подачи сырья 1 ч-1,
мольном отношении Н2:С7Н16 = 3:1 в среде водорода при атмосферном давлении.
Ca-форма цеолита обладает низкой активностью в изомеризации н-гептана. При
300 °С выход изооктанов составляет 37,1 мас.% при селективности 74,2 %. Введение в
состав катализатора Pt/CaY редкоземельных металлов оказывает промотирующее
действие на его активность и селективность. Причем, изомеризующая активность
катализатора сильно зависит от концентрации РЗМ, что говорит об определяющей роли
бренстедовских и льюисовских кислотных центров входящих в состав активного центра.
Установлено, что наибольшую изомеризующую активность и селективность
проявляет Pt-цеолитный катализатор содержащий 0,8 мас.% РЗМ. При 310 °С выход
изогептанов составляет 67,1 мас.% при селективности 88,3 %. Дальнейшее увеличение
содержания РЗМ (1,0 мас.%) в катализаторе Pt/CaY несколько уменьшает активность и
селективность катализатора. Для повышения селективности оптимального катализатора
состава 0,5 % Pt 0,8 % РЗМCaY было исследовано влияние концентрации хрома на его
каталитические свойства в реакции изомеризации н-гептана.
Для повышения селективности катализатора состава 0,5 % Pt 0,8 % РЗМCaY было
исследовано влияние концентрации хрома на его каталитические свойства в реакции
изомеризации н-октана. Концентрация хрома существенно влияет на селективность Ptцеолитного катализатора. Введение хрома в качестве 0,10–0,15мас.% способствует
возрастанию изомеризующей активности и селективности. При 310 °С выход
изогептанов возрастает с 67,1 мас.% до 70,3 мас.%, а селективности с 88,3 % до 93,4 %.
Дальнейшее увеличение концентрации хрома в Pt-цеолитном катализаторе до 0,3 мас.%
несколько снижает его активность и селективность. На образце, содержащем 0,3 мас.%
хрома выход изогептанов снижается до 66,4 %, а селективность до 68,7 %.
Таким образом, особенностью каталитического действия биметаллических
цеолитных систем, модифицированных низкими концентрациями РЗМ (0,3–0,8 мас.%) и
хрома (0,10–0,15 мас.%), является преимущественное возрастание активности и
селективности по сравнению с Pt-цеолитным катализатором в реакции изомеризации
н-гептана.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ
ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ КОБАЛЬТУ
Ненастіна Т. О.1, Ведь М. В.2, Сахненко М. Д.2, Проскуріна В. О.2
1
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна
2
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна
nenastina@ukr.net
Одним із зручних і поширених способів отримання композиційних матеріалів є
електрохімічне осадження. Аналіз літератури, присвяченої закономірностям
формування композиційних покриттів, показує, що можливі кілька способів введення
частинок дисперсної фази до складу металевої матриці. Найбільш цікавим є
співосадження неметалевих продуктів супутніх електрохімічних або хімічних
перетворень в приелектродному шарі за участю компонентів електролітів. При цьому
частинки дисперсної фази не вводяться до складу розчину, а генеруються безпосередньо
в приелектродному шарі в наслідок локального збільшення кислотності електроліту за
рахунок реакції виділення водню, що протікає паралельно.
Електроосадження із змішаних комплексів дозволяє ефективно управляти
складом і якістю гальванічних сплавів, але необхідно володіти інформацією про умови
їх утворення і впливу водневого показника середовища на ступінь протонування
лігандів, а отже, і стійкість полілігандних систем. Для пірофосфатно-цитратних
електролітів, використаних в даному дослідженні для осадження композиційних сплавів
Co–W(Mo)–ZrO2, Со–Mo–WxOy, характерно, що зі збільшенням pH знижується ступінь
протонування лігандів, а відповідно буде рости міцність відповідних комплексів
кобальту, і потенціал його відновлення буде зміщуватися в негативний бік і
зближуватися з потенціалами відновлення вольфраматів, молибдатів і цирконію. Однак
необхідно звернути увагу на той факт, що з переходом в лужну середовище підвищується
небезпека формування в електроліті гідроксидів кобальту, що приводить до їх
небажаного включення до складу покриття. Паралельно з реакцією відновлення металів
протікає реакція виділення водню, яка істотно впливає на процес сплавоутворення в
цілому, і на яку в розглянутих процесах витрачається до 80 % струму (рис. 1). На підставі
проведених досліджень встановлено, що оптимальним для формування композиційних
покриттів сплавами на основі кобальту є діапазон рН 8–9.

Рис. 1. Вплив кислотності розчину на вихід за струмом композиційних покриттів
сплавами Со–Mo–WxOy (1), Co–Mo–ZrO2 (2), Co–W–ZrO2 (3). Імпульсний режим
електролізу: j = 8 A/дм2, tі = 510–3 с, tп = 1010–3 с
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ВПЛИВ N-ГІДРОКСИФТАЛІМІДУ НА ПРОЦЕС ОКИСНЕННЯ
МЕТИЛВІОЛЕТУ У РЕАКЦІЇ ФЕНТОНА
Новохатько А. О., Хавунко О. Ю., Опейда Л. І.
Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії
ім. Л. М. Литвиненка НАН України, м. Львів, Україна
anastasiianovokhatko@gmail.com
Серед окиснювальних систем широко викристовуваних для усунення забруднень
у водних розчинах найбільш дослідженою є класична система Фентона, в якій
гідроксильні радикали генеруються за реакцією іонів двовалентного заліза з пероксидом
водню. Ефективним у процесах радикально-ланцюгового окиснення є каталіз системами,
до складу яких входять N-гідроксиімід та солі металів змінної валентності, тому
становить інтерес вивчення дії N-гідроксиімідів у реакції Фентона.
Досліджено знебарвлення метилового фіолетового (МФ) у реакції Фентона за
присутності N-гідроксифталіміду (NHPI) у слабо-кислому середовищі. За деструкцією
барвника слідкували фотоколориметрично.
Показано, що NHPI впливає на початкову стадію знебарвлення метилового
фіолетового. За його присутності не відбувається різкого падіння оптичної густини (D)
реакційної суміші в перші хвилини перебігу реакції (рис., крива 3), як це спостерігається
в реакції Фентона без NHPI (рис., крива 2), оптична густина розчину знижується
поступово, протягом експерименту. Починаючи з сьомої хвилини ступінь знебарвлення
метилвіолету навіть дещо збільшується за наявності N-гідроксифталіміду в реакційній
суміші. За 25 годин обидва розчини знебарвлюються (D25 = 0,03). У відсутності
пероксиду водню оптична густина розчину залишається практично незмінною, тобто
взаємодія FeSO4 з NHPI не приводить до утворення радикальних частинок, що
спричиняють знебарвлення (рис., крива 1).

Рис. Кінетика знебарвлення МФ в реакції з
FeSO4 + NHPI (1), FeSO4 + Н2О2 (2), FeSO4 +
Н2О2 + NHPI (3), рН = 4,5. [МФ] = 6,710-5 М;
[Н2О2] = 2,010-3 М; [FeSO4] = 2,010-4 М,
[NHPI] = 4,310-4 М.  = 540 нм, l = 5 мм, 20 °С

Отже, отримані залежності
можуть свідчити про те, що NHPI,
вступає
в
реакцію
лише
з
радикалами, які утворюються в
реакції
Фентона,
зокрема
з
гідропероксильними – НОО•, що
знижує
розпад
Н2О2
як
продуктивний (до гідроксильних
радикалів – НО•, які власне і
окиснюють барвник метиловий
фіолетовий), так і непродуктивний
(до О2):
НОО• + NHPI → PINO• + Н2О2,
НОО• + НОО• → О2 + Н2О2

Тож знебарвлення метилвіолету після 7-ї хвилини є більшим, оскільки концентрація
пероксиду водню зберігається вищою впродовж довшого часу і ступінь знебарвлення
барвника загалом зростає.
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SUPRAMOLECULAR STRUCTURE OF ACTIVATED CARBONS PREPARED
BY HEAT-SHOCK ALKALI ACTIVATION OF COALS
Sabierova V. О.
L. M. Litvinenko Institute of Physical-Organic and Coal Chemistry NAS of Ukraine, Kyiv
Saberova@nas.gov.ua
Coals of different coal rank (СR) are easily converted to highly porous adsorbents upon
alkaline (KOH) activation with heat shock – rapid introducing samples into a reactor zone
preheated up to 800 °C. At a low KOH/coal ratio (1 g/g), activated carbons (ACs) are formed
with a developed specific surface area S, depending on the CR (table). All ACs are microporous
materials; the micropore (≤2 nm) surface fraction is dominant (≥90 %).
The aim of this work is to study the supramolecular structure of ACs prepared from
different rank coals by heat-shock alkali activation.
Supramolecular structure was studied by X-ray diffraction method (Bruker D8, CuKα
λ = 0.154 nm). Interlayer distances (d002), heights (Lc) and average diameters (La) of ACs
crystallites were determined and compared with the same characteristics of coals (table).

Cdaf, %
70.4
80.0
81.0
83.5
85.0
86.4
88.6
89.4
90.0
90.8
91.2
94.6
95.2
95.6

Table. The crystallite characteristics of coals and activated carbons
Coals
Activated carbons (ACs)
d002, nm
Lc, nm
La, nm
S, m2/g
d002, nm
Lc, nm
La, nm
0.412
0.802
1.46
2012
0.355
0.651
3.73
0.407
0.872
1.68
1950
0.346
1.154
3.53
0.403
0.891
1.54
1955
0.358
1.053
3.80
0.395
0.893
1.59
1728
0.356
1.045
3.57
0.393
0.928
1.68
1749
0.360
1.158
3.38
0.388
0.927
1.61
1548
0.367
1.163
3.78
0.383
0.966
1.53
1422
0.359
1.327
3.80
0.377
1.039
1.51
1304
0.361
1.260
3.58
0.375
1.152
1.57
0.358
1.302
3.88
0.370
1.156
1.56
1255
0.363
1.450
4.00
0.369
1.157
1.74
1237
0.357
1.547
3.76
0.370
1.421
1.87
990
0.356
1.530
4.51
0.367
1.550
1.92
0.358
1.472
5.22
0.368
1.512
1.91
818
0.350
1.601
5.34

The ACs crystallites are more structured, have a higher height, diameter, volume and
number of graphene layers, but a smaller interlayer distance. That is, crystallites formed in heatshock alkali activation are closer to graphite structure. The total crystallite content of ACs is
less than in the coals. The activant KOH does not prevent the growing of graphene layers due
to thermoinitiated condensation reactions, and this effect is more evident in the heat shock. It
can be assumed that KOH molecules and K+ ions are spatially fixed on the layer planes due to
interaction of K+ with the π- system of graphenes. The combined action of alkali and heat shock
disorders crystallites by transforming them from a pseudocrystalline state to an amorphous one.
Only the most structurally organized crystallites are stored in the final ACs. They are connected
in a rigid framework by single graphenes being chaotically oriented in space relative to each
other.
The fulfillment of two conditions – the presence of covalent linking between single
graphenes and their spatial disordering, makes it necessary to recognize the existence of single
Car-Car bonds between graphene structural fragments. They cross-link crystallites and
graphenes into porous spatial framework.
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІДРОТЕРМАЛЬНОГО ПОРОШКУ
СКЛАДУ (мас.%) 80 Al2O3 – 20 ZrO2 (Y2O3,CeO2)
Смирнова-Замкова М. Ю., Рубан О. К., Биков О. І., Дуднік О. В.
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, м. Київ, Україна
smirnovazamkova@ukr.net
Композити системи Al2O3-ZrO2 на основі Al2O3 – ZTA (Zirconia Toughened
Alumina) – привертають особливу увагу фахівців в області розробки і виробництва
конструкційної, функціональної кераміки та виробів медичного призначення.
Характеристики міцності ZTA-композитів визначаються сукупною дією матриці α-Al2O3
і дисперсних частинок зміцнюючої фази – ZrO2. Ступінь зміцнення і підвищення
в'язкості руйнування ZTA-композитів залежать від вихідного розміру частинок Al2O3 і
ZrO2, частки метастабільного тетрагонального твердого розчину на основі ZrO2 (Т- ZrO2)
і його рівномірного розподілу у матриці Al2O3. Властивості вихідного порошку
визначаються його методом одержання.
Досліджено фізико-хімічні властивості нанодисперсного ZTA-порошку складу
(мас.%): 80 Al2O3 – 20 ZrO2 (Y2O3,CeO2), синтезованого гідротермальним методом у
лужному середовищі. Склад твердого розчину на основі ZrO2 (мол.%): 90 ZrO2 – 2 Y2O3 –
8 CeO2. Методи дослідження: рентгенофазовий аналіз, диференційно-термічний аналіз,
електронна мікроскопія та метод БЕТ.

Рис. Дериватограма порошку після гідротермального синтезу
Диференційно-термічний аналіз синтезованого гідротермального порошку
проведено в інтервалі температур 20–1000 °С (рис.). На кривій ДТА можна виділити три
широких ендотермічних ефекти в інтервалах температур 40–180 °С, 300–530 °С, та 700–
950 °С, що супроводжуються мінімумами на кривій ДТГ. Ендотермічні ефекти можна
пояснити видаленням адсорбованої та координаційно -звязаної вологи. Ідентифіковано
екзотермічний ефект з піком при 200 °С, який, вірогідно, можна пояснити кристалізацією
залишкового аморфного бьоміту. Найінтенсивніша втрата маси зразком відбулась до
500 °С і становила 20 %.
Питому поверхню порошку визначено методом БЕТ. Встановлено, що після
гідротермального синтезу в порошку присутні дві фази: бьоміт AlO(OH) і
тетрагональний твердий розчин на основі ZrO2 (Т-ZrO2). Питома поверхня
нанодисперсного порошку – 123 м2/г. Визначено, що у м’яко-агломерованому
гідротермальному порошку утворились пухкі (мʼякі) агломерати І та ІІ порядку,
розміром від 2 до 25 мкм, неправильної та округлої форми.
Результати будуть використані при мікроструктурному проектуванні композитів
системи Al2O3 – ZrO2 (Y2O3,СеО2) на основі Al2O3 різноманітного призначення.
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ВПЛИВ БУДОВИ КООРДИНАЦІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ Cu(II), Co(II), Fe(III)
НА ЇХ КАТАЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ В РЕАКЦІЇ КНЬОВЕНАГЕЛЯ
Сотнік С. О.1, Гавриленко К. С.2,3, Колотілов С. В.1
1
Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Київ, Україна
2
ТОВ "Єнамін", Київ, Україна
3
Науково-освітній хіміко-біологічний центр Київського національного університета
ім. Т. Шевченко, Київ, Україна
sotniksvitlana@ukr.net
Конденсація карбонільних сполук зі сполуками, що мають активну метиленову
групу, відома як реакція Кньовенагеля, широко використовується для отримання цінних
органічних речовин. Ця реакція відбувається в присутності як кислотних, так і основних
каталізаторів. Пористі координаційні полімери, які мають високу концентрацію
кислотних або основних каталітичних центрів, можуть бути ефективними селективними
гетерогенними каталізаторами для реакції Кньовенагеля.
Метою роботи було встановлення впливу будови координаційних полімерів (КП)
Cu(II), Co(ІІ), Fe(III) на їх каталітичну активність в реакції Кньовенагеля – конденсації
альдегідів з нітрометаном та малонодинітрилом.
В роботі досліджено пористі координаційні полімери, що містять кислотні центри
Льюіса – координаційно ненасичені іони металів, та основні центри Льюіса –
некоординовані атоми азоту зі складу місткового ліганда трис-2,4,6-(4-піридил)триазіна.
Координаційні полімери Cu(II) та Fe(III) з 1,3,5-бензолтрикарбоновою кислотою (H3btc)
мають кислотні центри Льюіса (Cu2+, Fe3+) та відповідають складу [Cu3(btc)2(H2O)3]n (далі
позначається Cu-btc) та [Fe2(OH)0,3(H2O)1,7(btc)4/3]Cl1,7·2,8DMF·1,9H2O (Fe-btc),
відповідно [1]. КП [Fe2NiO(Piv)6(L)]n, де Piv – півалат аніон, L– трис-2,4,6-(4піридил)триазин, має основні каталітичні центри – некоординовані атоми азоту L [2].
Показано, що конденсація саліцилового альдегіда та нітрометана в присутності
Cu-btc та Fe-btc призводить до утворення єдиного продукту – нітровінілфенолу.
Значення конверсії саліцилового альдегіда через 28 годин реакції з нітрометаном
дорівнює 1,7 % та 44 %, відповідно. Більший вихід продукту у випадку реакції в
присутності Fe-btc може пояснюватися більшою силою кислотного центру Fe3+ у
порівнянні з Cu2+. Досліджені реакції мають перший порядок за концентрацією
саліцилового альдегіда та нульовий порядок за концентрацією нітрометану.
Методом початкових швидкостей визначено константи швидкості цієї реакції в
присутності Cu-btc та Fe-btc, які дорівнюють 1,43·10-5 хв-1 та 3,35·10-4 хв-1, відповідно. В
присутності Cu-btc в реакції між 9-антраценкарбальдегідом та нітрометаном конверсія
9-антраценкарбальдегіда через 60 годин дорівнює нулю, що може свідчити про «ситовий
ефект», який виникає в наслідок дискримінації молекул 9-антраценкарбальдегіда за
розміром та ускладнення їх дифузії в порах Cu-btc.
Встановлено, що в результаті реакції між саліциловим альдегідом або
9-антраценкарбальдегідом та малонодинитрилом в присутності [Fe2NiO(Piv)6(L)]n
утворюється 2-іміно-2Н-хромен-3-карбонитрил та 2-(9-антрилметилен)малононитрил,
відповідно. В присутності [Fe2NiO(Piv)6(L)]n через 40 годин реакції з малонодинитрилом
конверсія саліцилового альдегіда дорівнює 88 %, а 9-антраценкарбальдегіда – 27 %.
1. S.S.Y. Chui, S.M.F. Lo, J.P.H. Charmant, A.G. Orpen, I.D. Williams // Science. 1999.
Vol. 283. P. 1148–1150.
2. S. A. Sotnik, R. A. Polunin, M. A. Kiskin, et. al. // Inorg. Chem. 2015. Vol. 54.
P. 5169–5181.
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ВЗАЄМОДІЯ ЦИНКУ (ІІ) І МІДІ (ІІ) З КРЕМНЕЗЕМНИМИ
ТА АЛЮМОСИЛІКАТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ І БІЛКОМ В РОЗЧИНІ
Степанюк К. О.1, Геращенко І. І.2, Ющенко Т. І.1
1
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова,
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2
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Створення нового ранозагоювального лікарського засобу, що містить
кремнеземний сорбент і сполуку цинку, передбачає з’ясування механізму його дії,
зокрема прогнозування поведінки препарату в рідкому середовищі рани. Нами
досліджено адсорбцію йонів цинку (ІІ) на кремнеземі та взаємодію з розчином
модельного білка – бичачого сироваткового альбуміну (БСА). Для встановлення
закономірностей адсорбції коло задіяних в дослідах Si- i Al-вмісних матеріалів значно
розширено, а також до експерименту долучено найближчий за електронною будовою до
цинку елемент – мідь.
Адсорбцію йонів Zn2+ і Cu2+ з нейтрального водного розчину на кремнеземних та
алюмосилікатних матеріалах вивчали методом побудови ізотерми адсорбції. Рівноважні
концентрації цинку (ІІ) вимірювали дитизоновим методом, міді (ІІ) –
діетилдитіокарбаматним. Комплексоутворення цих йонів з білком досліджували
методом спектрофотометричного титрування, за збільшенням оптичної густини на
характеристичній для БСА довжині хвилі 276–277 нм. Питому поверхню матеріалів
визначали методом теплової десорбції аргону.
Встановлено, що ізотерми адсорбції цинку (ІІ) і міді (ІІ) на досліджуваних
матеріалах за формою наближаються до ленгмюрівського типу. За величиною
максимально спостережуваної в експерименті адсорбції йонів цинку матеріали можна
поділити на три групи: 1) такі, що мають Аmax в діапазоні від 0,15 до 0,3 мг/г (ентеросгель,
каолін, нанокремнезем А-300 і поліметилсилоксан); 2) для яких Аmax становить від 1,2 до
12,0 мг/г (Syloid® 244 FP, кізельгелі KG-40 і KG-60, амінопропілаеросил, смектит); 3)
цеоліти NaA і NaX зі значенням Аmax понад 30 мг/г. Цей поділ зберігається і в разі
адсорбції міді (ІІ), хоча значення Аmax в цілому є дещо меншими. Аналіз результатів
показує, що вирішальним чинником, який впливає на адсорбцію йонів металів, служить
електростатичний заряд поверхні. Так, оксид алюмінію, який має в нейтральному
розчині позитивно заряджену поверхню, взагалі не адсорбує йонів Zn2+ і Cu2+. Другими
за важливістю є структурно-хімічні чинники: пористість, розмір доступної поверхні та
можливість іонного обміну. Наприклад, мезопористі кізельгелі, шаруватий смектит та
мікропористі цеоліти відрізняються ефективною адсорбцією цинку (ІІ) і міді (ІІ), до якої
ще додається активний обмін на катіони, що містяться в порожнинах цих матеріалів.
Під час титрування розчину БСА йонами цинку (ІІ) і міді (ІІ) спостерігається
поступове збільшення оптичної густини в УФ діапазоні. Після досягнення загальної
концентрації йонів Zn2+ 3,5 ммоль/л (0,24 ммоль/л для Cu2+) ріст оптичної густини різко
уповільнюється, що можна пояснити насиченням усіх місць зв’язування на молекулі
білка. Для визначення стехіометрії комплексів, що утворюються, був використаний
графічний метод молярних відношень; при цьому встановлено, що на одну молекулу
БСА припадає близько 800 йонів цинку, для міді цей показник становить 60–70.
Порівнюючи ці значення можна припустити, що у разі цинку взаємодія з БСА має
неспецифічний характер; при цьому в утворенні координаційних зв’язків з йонами Zn2+
разом з іншими функціональними групами можуть брати участь пептидні зв’язки білка.
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The main consumers of titanium and titanium alloys are the aircraft industry, the rocket
production, shipbuilding and chemical industries that use these material for the production of
crucial items that combine an excellent specific strength, a low weight and a high corrosion
resistance. Due to the availability of natural oxide film, titanium materials possess the properties
of bioinertness and biocompatibility and cause no allergic reactions and are quickly overgrown
with musculoskeletal tissue whose structure remains unchanged throughout the entire life of a
patient in the future. Pure titanium is elastic and it has insufficient strength therefore the
titanium alloy Ti6Al4V is widely used for the production of mechanically loaded implants. A
drawback of titanium alloys is a decrease in the corrosion resistance with an increase in the
amount of alloying elements. Natural oxide films have a shallow thickness (5 to 6 nm), therefore
in order to impart functional properties to the surface of titanium materials ceramic, phosphate
and oxide coatings are formed. Oxide films are formed on titanium using several methods, in
particular the method of thermal oxidation and plasma oxidation, combined method of
electrochemical and hydrothermal treatment, diffusion and also the method of electrochemical
oxidation (anodizing) [1, 2]. The latter method of oxidation is the most widely spread, because
it enables the formation of uniform films of a specified thickness and structure on the items of
any configuration.
Electrochemical oxidation of the surface of titanium materials can occur either with the
formation of the soluble products of anodic reaction or it can result in the formation of oxide
layer. The oxide structure obtained in the second case is mainly defined by the interaction of
electrolyte components with the obtained film. If the oxidation is carried out in the electrolyte
of a weak etching action with regard to oxide it will result in the formation of the dense
homogeneous TiO2 layer of a barrier type. In this case, the oxidized surface will acquire the
coloring resulting from the light interference at the “metal-air” interface and the film of a certain
thickness will correspond to each color of it. From this standpoint, the investigation of the
processes of electrochemical oxidation of the titanium alloy Ti6Al4V in the solution of such a
weak electrolyte as succinic acid whose first stage dissociation constant is equal to
Kа1 = 7,4∙10−5 is of great interest. Anode polarization of Ti6Al4V alloy in succinate electrolytes
results in the formation of thin proportional to the current density in the range of
ja = 2–5 А∙dm–2. A maximum film thickness for the given conditions is defined by the cell
voltage and it is independent of the electrolyte concentration and the electrolysis current
density. The obtained data are explained by that the film growth occurs in the case of
availability of an appropriate potential gradient that contributes to the migration of ions through
the oxide lattice. An increase in the specified value of U results in the proportional increase of
a maximum oxide thickness that defines the electrolysis length.
References
1. Ivashchenko M., Smirnova O., Kyselova S., Avina S., Sincheskul A., Pilipenko A.
Establishing the patterns in the formation of films on the alloy Ti6Al4V in carbonic acid
solutions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 5. P. 21–26.
2. Pilipenko A., Pancheva H., Deineka V., Vorozhbiyan R., Chyrkina M. Formation of
oxide fuels on VT6 alloy in the conditions of anodial polarization in solutions H2SO4. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 3. P. 33–38.
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАТАЛИЗАТОРОВ
НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА ZSM-5 В ПРЕВРАЩЕНИИ ПРЯМОГОННОЙ
БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ
Мамедов С. Э.1, Ширинова С. М.2, Ахмедова Н. Ф.1, Мирзалиева С. Э.1
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Для производства моторных бензинов повышенной «экологической чистоты»
необходимо увеличение содержания изопарафиновых углеводородов, что может быть
достигнуто применением бифункциональных катализаторов на основе цеолита типа
ZSM-5. Целью данного сообщения явилось изучение модифицирующего влияния
модификаторов (Zn, Zr, La) на свойства цеолита ZSM-5 в процессе облагораживания
прямогонной бензиновой фракции.
Биметаллические катализаторы (Zn-La-HZSM-5 и Zr-La-HZSM-5) получали
пропитыванием НZSM-5 растворами -Zn(CH3COO)2, La(NO3)3 и ZrOCl2·2H2O в расчете
на 0,5–3,0 мас.% металла в составе катализатора.
Углеводородный состав (мас.%) прямогонной бензиновой фракции:
парафиновые – 28,3; изопарафиновые – 29,5; нафтеновые – 33,4; ароматические – 8,8.
Октановое число по ИМ – 58. Кислотные свойства катализаторов исследовали методом
термопрограммированной десорбции аммиака.
Превращение прямогонной бензиновой фракции н.к.-162 °С проводили на
установке проточного типа с кварцевым реактором со стационарным слоем катализатора
(5см3). Катализаторы предварительно активировали в токе воздуха при 500 °С (2 ч) и
восстанавливали водородом при 380 °С (1 ч).
Установлено, что изменение каталитических свойств ZSM-5 при их
модифицировании (Zn, Zr, La) связано с перераспределением кислотных центров. Нформа цеолита имеет два пика кислотных центров: слабокислотные и сильнокислотные.
Модифицирование Н-ZSM-5 модификаторами приводит к снижению концентрации
кислотных центров обеих форм. При увеличении содержания модификаторов в Н-ZSM5 до 3,0 мас.% концентрация сильных кислотных центров снижается до 228 мкмоль/г.
При увеличении содержания циркония (до 1,0 мас.%) в биметаллическом катализаторе
(Zr-La, Zr-Zn) происходит перераспределение кислотных центров и возрастание
кислотных центров средней силы. Изомеризующая и ароматизирующая способность
ZSM-5 регулируется природой и концентрацией модифицирующего металла. Введение
в состав ZSM-5 1,5–3,0 мас.% Zn увеличивает его ароматизирующую, а введение 1,0–
1,5 мас.% Zr способствует возрастанию его изомеризующей активности. Среди
исследуемых биметаллических катализаторов лучшим оказался катализатор состава
1,5 %Zr-3 %La-HZSM-5, который позволяет при температуре 380 °С получать
компонент бензина с октановым числом 89 и выходом жидкого катализата 77,8 мас.%.
При определенном соотношении в Н-УС трех модификаторов (Zr, Zn, La) можно
изменять углеводородный состав катализата и выход жидких продуктов в желаемую
сторону.
Таким образом, на основе полученных каталитических и кислотных данных
следует, что модифицирование лантаносодержащего катализатора цирконием усиливает
гидро-дегидрирующие свойства. Кроме того, при модифицировании La-содержащего
катализатора цирконием в количестве 1,0 мас.% происходит образование оптимального
соотношения металлических центров с бренстедовскими и льюисовскими центрами
цеолита, что и приводит к возрастанию изомеризующей активности биметаллического
катализатора.
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Heusler compounds can exhibit many interesting physical properties such as high
thermopower, magnetocaloric properties or even topological insulator state [1]. One of the very
exciting properties which were already seen experimentally in Heusler compound is the spin
gapless semiconductor (SGS) state reported for Mn2CoAl [2]. In that type of material in one
spin channel valence and conduction band just touches, and in the second spin channel there
exist a band-gap. Such electronic structure is very sensitive to external influences like a
magnetic field or pressure since no threshold energy is required to move electrons from
occupied states to empty states [3].
Here, we investigate particular Heusler compounds which were previously predicted by
ab initio calculations to have an interesting electronic structure and possible spin-gapless
semiconductor state. We synthesized polycrystalline samples by arc melting of constituent
elements (≥99,9 % purity) in an argon atmosphere, determined crystal structure using X-ray
diffraction and performed magnetization measurements. We measured electrical resistivity vs.
temperature and magnetic field and observed moderate magnetoresistivity and metallic
behaviour.
References
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Суттєвий розвиток сучасної архітектури і будівництва, поява нестандартних
напрямків у дизайні, а також необхідність енерго- та матеріалозбереження у цій галузі
обумовили необхідність пошуку або створення принципово нових технологій
декорування скла як елементу дизайну у будівництві. Це визначає актуальність даної
науково-дослідної роботи, мету якої склала розробка енергозберігаючої технології
обробки скляних виробів декоративного призначення.
Для досягнення цієї мети та на основі проведення детального аналізу науковотехнічної вітчизняної та закордонної літератури з питань історії декорування
скловиробів, типу стекол дизайнерського призначення й основних способів обробки
скляних архітектурно-будівельних виробів було здійснено виконання комплексу
досліджень с використанням сучасних матеріалознавчих методик. При цьому
передбачалось забезпечення високого рівню декоративності виробу при одночасній
економії матеріалів та енергоресурсів.
Порівняння відомих способів обробки скловиробів: механічних, термічних,
хімічних, нанесення тонких шарів різних матеріалів, – свідчить, що майже кожен з них
не є досконалим. Аналіз їх переваг та недоліків показав, що задача вибору найбільш
вигідного способу може бути вирішена поєднанням декількох з них. Але з позиції
зменшення енерговитрат при одночасному досягнені естетико-декоративних
характеристик, найважливих експлуатаційних властивостей та простоти технології
оптимальним є використання термічного способу, а саме молірування. Також після
молірування, коли скло вже придбало об’ємну форму, його можна модифікувати
нанесенням тонких шарів або обробляти хімічною протравою. Застосування цього
методу може призвести до виключення механічної обробки, що обумовить зменшення
енерговитрат, а також надасть скловиробу потрібну форму, та створити незвичайні
декоративні світловідбиваючі ефекти.
Реалізація такого способу декоративної обробки скляних елементів потребувала
здійснення розрахунків температурного режиму їх відпалу, що і було нами зроблено.
Проведенням наступних експериментальних відпалів з різною кількістю витримок при
сталому загальному часі спікання та використанням різноманітних вогнетривких
елементів для надання об’ємного рель’єфу вдалось удосконалити один з поширених
способів декоративної обробки скляних виробів для архітектурно-будівельної галузі.
Розширення спектру декоративних ефектів при здійсненні розробленого способу
відбувається за рахунок того, що як фрагменти композиції використовуються
різноманітні матеріали, які можна розміщувати у будь-якій послідовності та варіаціях.
Таким чином, в результаті виконання комплексу досліджень, спрямованих на
пошук нової енергозберігаючої технології обробки скляних виробів дизайнерського
призначення, розроблено удосконалений спосіб декоративної обробки скляних
архітектурно-будівельних елементів, який дозволяє не тільки одержувати високоякісні
естетичні витвори, але й досягнути значного зменшення енерговитрат. Такий вид
декорованого скла має високий рівень механічних та художніх властивостей, що
обумовлює можливість його використання при виготовленні різноманітних
архітектурно-будівельних виробів, наприклад дверей, стін, стільниць, вікон або вітражів,
столів, різних робочих поверхонь та багато іншого.
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ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ СТЕКОЛ В СИСТЕМІ PbO–ZnO–B2O3–SiO2
Гордєєв Ю. С., Носенко О. В., Голеус В. І.
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна
yuriihordieiev@gmail.com
У зв'язку з широким розповсюдженням в електронній та електротехнічній
промисловості, а також приладобудуванні склоприпоїв і склоцементів, вивчення їх є
задачею вельми актуальною. Особливий інтерес становлять склоприпої, які унікально
поєднують такі властивості, як легкоплавкість і низький температурний коефіцієнт
лінійного розширення, високу хімічну стійкість та хороші діелектричні характеристики.
Проведені нами дослідження стекол в області системи PbO–ZnO–B2O3–SiO2 з
вмістом PbO 55 мол.% показали, що стекла в цій області характеризуються низькою
температурою розм’якшення 290–340 °С, відносно високим температурним
коефіцієнтом лінійного розширення 90–117·10-7 град-1 та високими діелектричними
характеристиками (ρ = 1010 1011 Ом·см).
Метою цієї роботи було дослідження хімічної стійкості стекол в області системи
PbO–ZnO–B2O3–SiO2 з вмістом PbO 55 мол.% і визначення можливості їх подальшого
практичного застосування.
Всі легкоплавкі стекла, що застосовуються для спаювання та герметизації,
повинні мати прийнятну хімічну стійкість. Хімічну стійкість стекол визначають по
відношенню до дії різних реагентів: води, вологої атмосфери, кислот (окрім плавикової
та фосфорної) і лугів. Для склоприпоїв найбільш важливим критерієм є хімічна стійкість
по відношенню до води.
В залежності від кількості втрат маси при кип'ятінні в дистильованій воді
протягом 1 години скло підрозділяють на кілька гідролітичних класів: 1 клас – не
змінюється водою (втрати 0–0.11 %), 2 клас – стійкі (0,11–0,2 %), 3 клас – тверді апаратні
(0,2–0,87) тощо.

Рис. 1. Хімічна стійкість стекол в області системи PbO–ZnO–B2O3–SiO2
Проведені дослідження показали (рис. 1), що стекла в області системи PbO–ZnO–
B2O3–SiO2 з вмістом PbO 55 мол.% характеризуються високою хімічною стійкістю по
відношенню до води і придатні для подальшого практичного застосування. Втрат маси
після кип'ятінні в дистильованій воді протягом 1 години складають 0,02–0,4 %.
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РЕНТГЕНОФАЗОВИЙ АНАЛІЗ МОДИФІКОВАНИХ ЗРАЗКІВ КРОХМАЛЮ
Должиков С. С., Волошина А. Г., Авдієнко Т. М., Ніколенко М. В.
Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро, Україна
avdienkotn@gmail.com

I, імп/с

I, імп/с

Модифіковані крохмалі є харчовими добавками, що регулюють консистенцію
різних хімічних систем, займають важливе місце в промисловості сьогодення. Однак,
процес модифікації нативного крохмалю недостатньо добре вивчений. Достовірно
невідомо як саме модифікуючий агент впливає на структуру крохмалю. Тому було
вирішено дослідити зміни в кристалічній структурі зерен крохмалю після проведення
процесу модифікації.
Для з’ясування ступеню впливу процесу модифікації на кристалічність структури
картопляного крохмалю використовували метод рентгенофазового аналізу. Він є
надійним експериментальним методом отримання даних про структуру і динаміку
кристалічної решітки твердих тіл в умовах таких зовнішніх впливів, як тиск і
температура.
Крохмаль відноситься до сполук, які в поляризованому світлі під мікроскопом
мають вигляд сферокристалів (під час росту крохмальних зерен відбувається орієнтація
розгалужених полісахаридних ланцюгів у радіальному напрямку). Це сприяє утворенню
областей з впорядкованою структурою, властивою кристалам, характер яких впливає на
властивості крохмальних полімерів.
У дослідженні було використано різні зразки модифікованих крохмалів та
нативного крохмалю, в якості порівняльного зразка. Модифікацію картопляного
крохмалю проводили шляхом термічної обробки з додаванням кислоти та шляхом
обробки 0,15 мас.% KMnO4.

2Ѳ, град
а)
1 – нативний картопляний крохмаль;
2 – крохмаль після термічної обробки.

2Ѳ, град
б)
1 – нативний картопляний крохмаль;
2 – крохмаль, окиснений 0,15 % KMnO4.

Рис. Рентгенограми нативного картопляного крохмалю до та після проведення
термічної обробки (а) та процесу окиснення (б)
Аналіз рентгенограм крохмалю говорить про те, що ступінь кристалічності, в
цілому, змінюється за рахунок розриву існуючих зв’язків і утворення нових в процесі
модифікації. Підсумовуючи всі отримані результати, щодо визначення змін кристалічної
структури нативного крохмалю при різних його модифікаціях на прикладі термічної
модифікації та окиснення перманганатом калію, можна зробити висновок, що різна
модифікація по різному змінює кристалічну структуру крохмалю.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗЧИННОСТІ ГІПСУ У НІТРАТНОФОСФАТНИХ
РОЗЧИНАХ
Ільченко С. А., Бабенко А. В., Ларичева Л. П.
Дніпровський державний технічний унівеситет, м. Кам’янське, Україна
lplaricheva@gmail.com
Вповадження у переробку нізькоякістних українських фосфоритів, які
характеризуються низким вмістом Р2О5 та значною кількостю домішок, у тому числі
полуторних оксидів заліза та алюмінію, в наш час є досить актуальним.
Аналіз літературних джерел щодо дослідження фізико-хімічних та технологічних
закономірностей кислотної переробки низькоякістної фосфатної сировини не дозволяє
прогнозувати умови ії переробки в добрива. Тому залишається необхідність отримання
нових даних щодо впливу домішок на фізико-хімічні властивості розчинів та твердих
фаз, що утворюються на окремих стадіях технологічного процесу.
Метою роботи стало дослідження розчинності фосфогіпсу у нітратнофосфатних
розчинах у присутності полуторних оксидів заліза та алюмінію.
Розчинність гіпсу досліджували кінетичним методом в розчинах фосфатної
кислоти, нітрату амонію та їх сумішей у присутності іонів заліза та алюмінію в інтервалі
температур 40–80 °С. Концентрація фосфатної кислоти та нітрата амонію складала від
30 до 50 % (Н3РО4 + NН4 NО3) при відношенні NН4 NО3:(Н3РО4 + NН4 NО3) від 0 до 0,85.
Домішки додавали у вигляді нітратів заліза та алюмінію в кількості віл 0,5 до 1,5 % Fe2O3
або Al2O3.
Встановлено, що ізотерми розчинності гіпсу у нітратнофосфатних розчинах
проходять через максимум, який відповідає вмісту нітрату амонію в суміші 0,6–0,7.
Підвищення температури від 40 до 80 °С веде до збільшення розчинності CaSO4·2H2O в
1,2–1,5 рази (рис. 1).

Рис. 1. Розчинність гіпсу у нітратнофосфатних розчинах
У досліджуємому інтервалі параметрів розчинність гіпсу у присутності іонів
заліза та алюмінію вище, ніж у чистих рочинах, при цьому вплив іонів заліза на
збільшення розчинності проявляється у більшої ступені ніж іонів алюмінію. Підвищення
розчинності гіпсу у присутності заліза та алюмінію пов’язано, верогідно, з утворенням
вільної нітратної кислоти внаслідок обмінної реакції фосфатної кислоти з нітратами
заліза та алюмінію, які були введені у розчин. При сумісної присутності вказаних
домішок у нітратнофосфатних розчинах розчинність гіпсу у ніх нижче, ніж при введенні
в розчин тільки іонів алюмінію.
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ОДЕРЖАННЯ ХАРЧОВИХ АНТОЦІАНІВ З ВИЧАВОК ВИНОГРАДУ
Карабут В. О., Єльчанінова К. О., Ніколенко М. В.
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна
karabut17vika@gmail.com
Антоціани є одними з головних натуральних барвників в харчовій промисловості.
Причинами для цього є їх відносно невелика вартість, різноманітність відтінків,
доступність сировини для їх виробництва. В наш час харчова промисловість України
досить активно розвивається і споживає велику кількість харчових барвників (не менше
85–100 тонн в рік). Для забезпечення підприємств харчової промисловості проводяться
закупівлі переважно синтетичних барвників. Такі барвники за своєю природою є
чужорідними по відношенню до людського організму, містять домішки початкових і
проміжних речовин, що використовують при їх синтезі, при недотриманні норм
споживання можуть бути токсичними.
Альтернативою синтетичним харчовим фарбникам є природні барвники. Крім
того, багато природних барвників мають додаткові корисні властивості. На відміну від
виробництва синтетичних барвників, виробництво барвників з природної сировини є
екологічно чистим і може бути практично безвідходним. Ці барвники мають високий
експортний потенціал і, як правило, забезпечені місцевими сировинними ресурсами,
існуючими виробничими площами. Тому перспективним і актуальним є виробництво
харчових антоціанів, які крім забарвлення харчової продукції також є антиоксидантами,
володіють протизапальною активність, захищають серцево-судинну систему тощо.
Головним методом для виділення антоціанів з природної сировини вважається
екстракція. Як екстрагенти використовують водно-спиртові розчини, органічні кислоти
або етилацетат. Для екстракції використовують свіжий виноград, свіжі, висушені або
заморожені вичавки темних сортів винограду після їх використання у виноробстві.
Метою наших досліджень було обрано вивчення процесів екстракції
антоціанових барвників та пошук технологічно доцільних умов їх промислового
одержання. Результати таких досліджень дозволять розробити вітчизняну технологію
одержання антоціанових харчових добавок та зменшити залежність економіки країни від
закордонних виробників.
Як сировину у дослідах використовували вичавки темних сортів винограду після
використання їх у виробництві вина. Така сировина має свої переваги. Червоні пігменти
ягід винограду містяться в шкірці і рідко в м'якоті ягоди. Зміст антоціанів в шкірці
досягає при повному дозріванні винограду в залежності від сорту від 3 (Каберне) до 6 %
(Сапераві) на суху масу шкірки. При виробництві вина білим способом після віджимання
соку червоні барвники залишаються в вичавках. Тобто м’якоть винограду непотрібна для
екстрагування антоціанів. Іншою перевагою вичавок є їх ціна, оскільки це вторинна
сировина і вона дешевша за свіжий виноград.
На першому етапі досліджень порівняли свіжозаморожену сировину з
висушеною. Екстрагування 40 % етиловим спиртом (з добавками для підкислення 0,05 М
розчину калію тетраоксалату) показало, що вихід антоціанів у екстрактах з висушеною
сировиною менший, ніж при використанні свіжозаморожених вичавок. Тому подальші
дослідження проводили із замороженими вичавками. Для встановлення механізму
процесу екстракції були отримані кінетичні залежності для ступеню вилучення
барвників при температурах 15–90 С. Дослідження проводили в модельному реакторі
періодичної дії з пропелерною мішалкою зі швидкістю обертання 300 об/хв. Отримані
кінетичні дані були проаналізовані в рамках відомих моделей гетерогенних процесів з
швидкістьвизначальними хімічними та дифузійними стадіями. Встановлені
закономірності дозволяють визначити раціональні умови промислової екстракції
антоціанових барвників з виноградних вичавок.
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ВЛАСТИВОСТІ КОКСУ ПО ШИРИНІ КОКСОВОЇ КАМЕРИ
ПРИ РІЗНИХ ПЕРІОДАХ КОКСУВАННЯ
Міщенко В. П., Збиковський О. І.
Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Україна
oleksandr.zbykovskyi@donntu.edu.ua
Для дослідження властивостей коксу по ширині камери коксування на коксовій
рампі батареї (середня ширина камери 407 мм) були відібрані повномірні куски коксу з
контрольних печей при періодах коксування 20, 25 і 30 годин. Ці куски були розрізані на
три рівні частини, що представляють головочну, середню і приосьову ділянки
повномірного куска коксу. Кожна частина була досліджена окремо, результати
приведені в таблиці 1.
Таблиця 1. Властивості коксу по довжині повномірних кусків при різних
періодах коксування
За методом УХІНу
Реакцій- Питомий
Середня
Період
Структурна здат- електроЧастина
Термо- швидкість
коксуна
Реакційна
ність,
опір,
повномірмеханічна стирання
вання,
міцність,
здатність,
см3
ом ∙ мм2
ного куска
міцність,
коксу,
год.
%
%
мг
%
г∙с
м
г ∙ хвил
20
Головочна
84,8
0,13
327
11,9
86,1
0,29
20
Середня
81,7
0,15
415
13,9
84,7
0,30
20
Приосьова
78,9
0,22
427
17,4
81,0
0,35
25
Головочна
85,1
0,10
350
11,0
87,8
0,28
25
Середня
82,0
0,14
388
12,0
86,6
0,33
25
Приосьова
82,0
0,14
410
13,9
84,5
0,36
30
Головочна
83,8
0,13
369
9,0
89,8
0,26
30
Середня
82,1
0,13
400
10,8
87,8
0,30
30
Приосьова
80,3
0,16
405
11,5
87,0
0,33
Аналіз показує, що по довжині повномірних кусків від приосьової до головочної
частини йде послідовне зростання структурної міцності, термомеханічної міцності за
методом УХІНу і послідовне зменшення питомого електроопору, реакційної здатності за
двома методами і середньої швидкості стирання за методом УХІНу. Це обумовлене
відмінностями по довжині повномірних кусків коксу у швидкості нагріву, часі теплової
дії на кокс і кількості піровуглецю, що відклався на стінках пор коксу.
При збільшенні періоду коксування від 20 до 30 годин відмінності показників
якості коксу по довжині повномірних кусків поступово зменшуються. Це обумовлено в
найбільшій мірі зростанням часу теплового впливу на кокс, тривалість якого зростає
майже на туж величину, що і період коксування. Причому підвищення однорідності
властивостей коксу по довжині повномірного куска відбувається в основному за рахунок
його приосьової частини. Так реакційна здатність за методом УХІНу головочної частини
зменшилась на 2,9 %, середньої – на 3,1 %, а приосьової – на цілих 5,9 %, тобто майже в
два рази більше ніж у головочної і середньої частин. Термомеханічна міцність за
методом УХІНу головочної частини збільшилась на 3,7 %, середньої – на 3,1 %, а
приосьової – на 6 %, тобто знов майже в два рази більше ніж у середньої і приосьової
частин. Пояснити це можна тим, що в області великих значень часу впливу на кокс
теплом, ступінь впливу цього фактору на властивості коксу зменшується.
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ВИВЧЕННЯ МОРОЗОСТІЙКОСТІ ТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ НІЗДРЮВАТИХ
БЕТОНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ В ЯКОСТІ
ГАЗОУТВОРЮВАЧА
Мусіна А. О., Сігунов О. О., Кравченко Т. В., Остапенко М. І., Гура А. О.
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна
musinka.alinka19@ukr.net
Останнім часом газобетон використовують, як матеріал, який не тільки служить
для тепло- та звукоізоляції, а й як конструкційний матеріал, з якого ефективно будувати
не високі споруди різного призначення. З цією метою, як правило, використовують
газобетонні вироби конструкційно-теплоізоляційного призначення.
В
якості
ефективних
конструкційно-теплоізоляційних
матеріалів
зарекомендували себе газобетони, що містять в якості газоутворювача металічний
кремній [1, 2]. Проте потребують ретельного вивчення характеристик морозостійкості та
теплопровідності таких композицій, що і стало предметом досліджень.
При виконанні даної роботи для виготовлення ніздрюватих бетонів
використовувались такі сировинні матеріали: портландцементний клінкер заводу ВАТ
«Івано-Франківськ Цемент», гіпсовий камінь Артемівського родовища, вапно
Дніпропетровського будівельного заводу стінових матеріалів, річковий пісок,
металічний кремній.
Під час досліджень було розроблено композиції неавтоклавного ніздрюватого
бетону з застосуванням Siмет в кількості 3, 4 мас.%. Визначення морозостійкості
розробленого газобетону включало випробування бетону на зразках-кубах розміром
70×70×70 мм. Сутність методу полягає у визначенні зниження міцності на стиск, втрати
маси бетону у водонасиченому стані при багаторазовій дії навперемінного
заморожування і відтавання.
Встановлено, що морозостійкість досліджених композицій неавтоклавного
газобетону, що містять Siмет в якості газоутворювача знаходилась в межах F25-F50, що
задовольняє вимогам технічних умов на дану продукцію [3].
Для вимірювання та визначення коефіцієнта теплопровідності на приборі ИТ-λ400 використано метод динамічного калориметра. Для випробувань застосовували 3
зразка. Вимірювання теплопровідності проводили на зразках діаметром (15±3) мм і
висотою (5±0,1) мм. Випробування проводили при температурі 23±2 °С і відносній
вологості 52 %.
Встановлено, що за показниками теплопровідності розроблені композиції
неавтоклавного газобетону констркуційно-теплоізоляційного призначення відповідали
значенням 0,17–0,29 Вт/(м·К), що відповідає ДСТУ.
В ході проведених досліджень виробникам неавтоклавного газобетону
конструкційно-теплоізоляційного призначення було рекомендовано склад, який має
наступний вміст матеріалів: цемент – 26 мас.%, вапно – 21 мас. %, пісок – 53 мас.%.
[1] Салей А.А., Снежко Л.А., Сигунов А.А., Кравченко Т.В., Хмарская Л.А.,
Кононович М.Н. Термодинамический анализ реакций в системе Si-Ca(OH)2. Вестник
Нац. технич. ун-та “ХПИ”. 2015. №30 (1139). С. 85–91.
[2] Салєй А.А., Сигунов А.А., Кравченко Т.В., Хмарська Л.О. Дослідження впливу
дисперсності компонентів газобетону на його основні будівельні властивості. Вопросы
химии и химической технологии. 2015. №5. С. 75–78.
[3] ДСТУ Б В.2.7-45:2010. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови. [Текст] –
На зміну ДСТУ Б В.2.7-45-96; надано чинності 2010-11-01. М.: Національний стандарт
України, 2010. 41 с.
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ЕКСТРАГУВАННЯ ЕФІРНИХ ОЛІЙ З ДОПОМОГОЮ МІКРОХВИЛЬОВОЇ
ЕНЕРГІЇ
Овчинникова О. О., Сухий К. М.
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна
olga.ov.flex@gmail.com
В Україні та світі динамічно розвивається ринок натуральних лікувальних
препаратів та харчових добавок. Незважаючи на широке застосування в медицині,
фармацевтиці, косметиці нових речовин, одержуваних органічним синтезом, актуальним
є використання натуральних компонентів, що отримують із рослинної сировини. Це
обумовлено вмістом в них комплексу різних речовин, які важко синтезувати.
Виділення ефірних олій з рослинної сировини пов'язано з використанням
традиційних технологій, головним недоліком яких є довготривалість контакту сировини
з екстрагентом. Крім того, при використанні традиційних технологій багато цінних
компонентів залишається в сировині через їх міцних зв'язок з субклітинними
структурами. У зв'язку з цим важливе значення мають розробки прискорених технологій
виділення біологічно активних речовин, до яких відноситься мікрохвильова екстракція.
За рахунок впливу електромагнітного поля при екстрагуванні можна отримати більший
відсотковий вихід олії з найбільш цінними компонентами, скоротити тривалість
технологічного процесу і інтенсифікувати його, а також знизити витрати енергії.
З точки зору впливу СВЧ енергії рослинна сировина являє собою об'ємну
структуру з міцними щільними стінками з органічних речовин, всередині якої
знаходиться м'якоть, пронизана судинно-волокнистими пучками, що містять воду.
Під дією мікрохвильової енергії вода всередині листа нагрівається і закипає.
Перебуваючи в замкнутому міжклітинному просторі пар, що утворився створює
підвищений тиск і виходить на поверхню листя. При цьому підвищений тиск призводить
також до часткового порушення будови внутрішньої структури листка, тобто до
руйнування клітин, що також сприяє прискоренню процесу екстракції.
Тиск пари механічно впливає на ефірну олію, яка разом з іншими цінними
речовинами виноситься паром на поверхню листка. Новоутворена після конденсації пари
рідина є складною сумішшю води з розчиненими в ній солями і нерозчинними в воді
речовинами, в тому числі ефірною олією, яка відразу ж спливає на поверхню рідини. Вся
ця суміш фактично є екстрактом.
До переваг екстракції ефірних олій з рослинної сировини за допомогою
мікрохвильової енергії можна віднести наступне:
- Об'ємний, практично без інерційний нагрів, з мінімальними температурними
градієнтами, який дозволяє значно скоротити час процесу і, як наслідок, збільшити
продуктивність роботи мікрохвильового екстрактора.
- Продукція високої якості, оскільки компоненти екстракції не містять розчинника
(окрім води, що міститься в самій сировині) і інших домішок, а значить не забруднені
ними.
- В екстракторі використані звичайні стандартні магнетронні генератори і
джерела живлення, що застосовуються в побутових СВЧ-печах. Експлуатація їх ведеться
в більш легких режимах, що забезпечує високу надійність.
- Пристрій є екологічно чистим, тому що під час його роботи не виділяється
жодних шкідливих речовин, а також немає шкідливих відходів виробництва.
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СИНТЕЗ ОРТОФОСФАТІВ КАЛЬЦІЮ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ХАРЧОВІЙ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Пунько І. С., Василенко К. В., Ніколенко М. В.
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна
punkarona@gmail.com
На даний момент хімічно чисті ортофосфати кальцію широко використовуються
в харчовій промисловості в якості стабілізаторів і регуляторів кислотності, у складі
пекарських розпушувачів, фіксаторів кольору і консистенції ковбасних виробів. Також
вони використовуються для збільшення вологозв’язуючої здатності білків, що поліпшує
текстуру м’ясних і рибних продуктів. Очевидно, що потреба в таких добавках постійна.
Сьогодні українська харчова промисловість використовує імпортовані харчові фосфати.
В Україні відсутні родовища високоякісної фосфорної сировини і тому харчові фосфати
не виробляються. Це спонукає до пошуків шляхів розв’язання проблеми одержання цих
солей.
Метою роботи було обрано вивчення процесів синтезу кальцію ортофосфатів та
пошук технологічно доцільних умов їх промислового одержання. Результати таких
досліджень дозволять розробити вітчизняну технологію одержання фосфатвмісних
харчових добавок та зменшити залежність економіки країни від закордонних
виробників.
Відомим способом одержання хімічно чистих ортофосфатів кальцію є їх хімічне
осадження з використанням високочистої ортофосфатної кислоти та хімічно чистої солі
кальцію. Достовірно доведено, що в системі Ca(OH)2–H3PO4–H2O можливе утворення 12
індивідуальних ортофосфатів кальцію з молярним співвідношенням Ca/P в діапазоні від
0,5 до 2,0. Також відомі двофазні, трифазні й навіть мультифазні ортофосфати кальцію,
індивідуальні компоненти яких не відділяються один від одного.
В наш час у харчовій промисловості використовують одно-, дво- та тризаміщені
ортофосфати кальцію. Для вибору оптимальних умов їх осадження нами були
розраховані діаграми розчинності всіх ймовірних осадів в системі Ca2+–PO43-–ОН−. Було
зроблено висновок, що основними формами осадів, що доцільно синтезувати методом
хімічного осадження, є дигідрофосфат і гідрофосфат кальцію. Для експериментальної
перевірки результатів теоретичних розрахунків нами було синтезовано ряд зразків осадів
фосфатів кальцію при постійному значенні рН.
Досліди з осадження проводили при мольному співвідношенні Ca/P = 0,5. В
експериментах використовували 1,0 М розчини CaCl2 і H3PO4, приготовані розчиненням
реактивів кваліфікації «х.ч.» у дистильованій воді. Змішування розчинів проводили
способом одночасного їх додавання до надлишку ацетатного буферного розчину з
рН = 3,8. Перемішування забезпечували пропелерною мішалкою зі швидкістю обертання
300 об/хв. Розчин з осадом розділяли на частини, кожну з яких витримували по 6 годин
при різних температурах: 14, 30, 50 та 90 °C. Отримані осади залишали на 6–72 години в
маточному розчині. Осади відфільтровували під вакуумом, промивали невеликими
порціями дистильованої води та висушували у термошафі при 100–110 С. Фазовий
склад осадів досліджували методом РФА.
Аналіз отриманих дифрактограм показав, що при рН = 3,8 основною формою, що
осаджується, є CaHPO4.2H2O. Відсутність фази Ca(H2PO4)2.H2O можливо пояснити її
відносно високою розчинністю у порівнянні з осадом гідрофосфату кальцію.
Встановлено, що при старінні осаду CaHPO4.2H2O можливе його фазове перетворення в
менш розчинні форми ортофосфатів кальцію. Тому при синтезі окрім рН і молярного
співвідношення Ca/P необхідно контролювати час кристалізації і відстоювання осадів у
розчині. Таким чином, проведені експерименти показали, що склад осадів добре
співпадає з результатами розрахунків, що дозволяє рекомендувати умови осадження для
промислового використання.
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DEVELOPING AN ELECTROCATOLYTIC Ni-V COATING AS CATHOD
MATERIAL FOR THE ELECTROCHEMICAL PRODUCTION OF HYDROGEN
WITH AN ALUMO-DEPOLARIZING CYCLE
Rudenko N. O., Zhelavska Yu. A., Rudneva S. I., Djenyuk A. V.
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, Ukraine
rudenko231@ukr.ne
The study of existing energy-saving materials and obtaining the new ones, which can be
used to reduce the cost of the produced hydrogen, is relevant for modern hydrogen energy.
Materials that have vanadium in their composition can have such properties.
The co-deposition of nickel with vanadium was investigated in the work. As a result of
the research, it was found that the formation of high-quality nickel-vanadium alloy coating
(Fig.) is possible from a nickel sulphate electrolyte with addition of 0.1–0.3 g/dm3 (in terms of
metal) vanadate-ion VO3-. The content of vanadium in the coating is (0.2–0.45) %.The process
was carried out at a current density of 2–5 A/dm2, at a temperature of 25–30 °С, pH = 4.5–5.5.
The catalytic activity study of the
coating that was obtained using nickelvanadium alloy in relation to the reaction of
hydrogen reduction at the cathode was
performed in solution of 2.5 М NaOH +
0.02 M NaCl. By increasing the vanadium
content in the coating from 0.2 to 0.45 % the
hydrogen evolution overvoltage is reduced
by 70–100 mV. Compared to electrodes,
which are used in industrial water-alkali
electrolysis, the overvoltage of hydrogen
reduction on a nickel-vanadium-coated
electrode is on average less by
150–200 mV (Table).
Fig. Nickel-vanadium coating surface
Тable. Kinetic parameters of the HER on the cathodes made of various materials
Material of electrode
-a, V
-b, V
-lg j0
St.20 with Ni-V coating
0.47
0.1
4.73
St.20 with Ni coating
0.67
0.14
6.24
St.20
0.62
0.12
5.4
Electrodes with coating, obtained by nickel-vanadium alloy can be recommended as a
cathode material for the electrochemical production of hydrogen with an alumina depolarizing
cycle. Hydrogen evolution overvoltage reduce also reduces the energy consumption for this
process.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗМІЦНЕННЯ ЛІТІЙАЛЮМОСИЛІКАТНИХ
СКЛОКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ШЛЯХОМ ВВЕДЕННЯ
НАПОВНЮВАЧІВ
Рябінін С. О., Саввова О. В.
Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
вул. Кирпичова, 2, 61002, Харків, Україна
riabinin_svyatoslav@hotmail.com
На сьогодні зростає потреба у високоефективних захисних функціональних
бронематеріалах для підвищення обороноздатності країни. Одним з напрямків є
розробка нових високоефективних ударостійких ситалів. Впровадження таких
матеріалів дозволить зменшити масу бронеелементів, та підвищити їх експлуатаційні
властивості. Важливим аспектом створення вказаних матеріалів є отримання
склокристалічних матеріалів з підвищеною міцністю шляхом введення наповнювачів,
які здатні змінювати структуру матеріалів шляхом блокування розповсюдження тріщин,
або екранування напруг.
Метою роботи є дослідження впливу наповнювачів що до збільшення
ударостійкості композиційних матеріалів на основі алюмосилікатної склокераміки.
Так, підвищення тріщиностійкості при введенні ZrO2 до складу склокристалічних
матеріалів пояснюється трансформаційним зміцненням скломатриці за рахунок
контрольованого переходу ZrO2 із тетрагональної фази в моноклінну, яке
супроводжується збільшенням об’єму на 3 об. %. У результаті мікророзтріскування
скломатриці відбувається підвищення її міцності завдяки відхиленню та розгалуженню
(біфуркації) тріщин, які розвиваються. Контроль цього мікророзтріскуванння
здійснюється завдяки стабілізації частини діоксиду цирконію в тетрагональній
модифікації оксидом ітрію. При введенні SiC до склокераміки спостерігається наявність
дрібних сферичних форм, які затуплені оплавленою склофазою. Це приводить до того,
що зміцнюючий ефект за рахунок відхилення тріщини буде мінімальним, і єдиним
механізмом підвищення міцності склокераміки є пружне об’ємне зміщення (яке можна
охарактеризувати як «пінінг») тріщини.
Як основа при розробці композиційних матеріалів були обрані дослідні стекла,
синтезовані в системі Li2O-Al2O3-SiO2 (L-A-S) в області кристалізації β-сподумену серії
СП. Які характеризуються ударною в’язкістю на рівні 5,0 кДж/м2.
На підставі проведених досліджень встановлено, що висока ударостійкість
композиційних матеріалів забезпечується щільно упакованою структурою матеріалу за
рахунок фракційного співвідношення не більше 125 мкм ≈ 70 об. %, не більше 63 мкм –
15 об. %, не більше 25 мкм – 15 об. %. Формуванням тонкодисперсної орієнтованої
взаємопроникної ситалізованої структури матеріалу з наявністю високоміцних
кристалічних фаз β-сподумену у кількості ≈ 85 об. % в умовах низькотемпературної
термічної обробки. Введенням 5 мас. % оксиду цирконію стабілізованого ітрієм, що
призвело до незначного приросту твердості та підвищення ударної в’язкості СП-10-ДЦ5
до 5,6 кДж/м2 або 10 мас. % карбіду кремнію в СП-10-КК10 що призвело до збільшення
показнику до ≈ 5,7 кДж/м2 при формуванні композиту.
Встановлено, що розроблені ударостійкі композиційні матеріали на основі
високоміцних алюмосилікатних склокристалічних матеріалів модифіковані діоксидом
цирконію стабілізованого ітрієм або карбіду кремнію мають високі експлуатаційні
властивості (KCU = 5,6–5,7 кДж/м2; HV = 9,4–10,4 ГПа; K1C = 3,8–8,0 МПа·м1/2) та
можуть використовуватися, як основа при розробці композиційного елементу
бронезахисту.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ МІЦНОСТІ ЦЕМЕНТУ ПЦ II/Б-Ш-300
З ДОБАВКОЮ ЗЕЛЕНОГО ПІГМЕНТУ
Салєй Ан. А., Білий О. Я., Сігунов О. О., Фоменко Г. В., Кравченко Т. В.
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро, Україна
saleiandrew@gmail.com
Формування широкої колірної гами елементів декору архітектури сучасного
містобудування є надзвичайно актуальною. Одним з таких високоякісних матеріалів,
який може бути використаний для виробництва виробів декоративного призначення є
бетон. Для зменшення собівартості бетонних виробів декоративного призначення
доцільно
використовувати
в
якості
в’яжучого
портландцементи
та
шлакопортландцементи загальнобудівельного призначення [1]. Декоративний бетон
повинен відповідати вимогам підвищеної міцності, щільності та атмосферостійкості.
Марочна міцність бетону на стиск повинна бути не менше М150, а верхня межа за
морозостійкістю повинна відповідати марці F25 [2].
Метою даної роботи є встановлення кількості забарвлюючої добавки (зеленого
пігменту) в цементі загальнобудівельного призначення ПЦ II/Б-Ш-300 для досягнення
марочної міцності понад М200.
Для досліджень використовувався цемент загальнобудівельного призначення ПЦ
II/Б-Ш-300. В якості барвника використовувався пігмент зеленого кольору, який
додавався в кількості 5–20 мас. частин понад 100 мас. частин цементу.
Фізико-механічні та деформативні характеристики композиційних цементів
визначали за стандартними методиками, використовуючи прес типу ПСУ-10 та
випробувальну машину для визначення межі міцності цементів на вигин МВВ-100.
Експериментально визначено фізико-механічні властивості отриманих складів
декоративних цементів з добавками зеленого пігменту (рис. 1).

Рис. 1. Межа міцності на стиск (1) та вигин (2) декоративного цементу в залежності від
кількості забарвлюючої добавки
Як витікає з наведеного графіку (рис. 1) зі збільшенням вмісту забарвлюючого
компоненту механічна міцність на стиск неухильно зменшується, хоча навіть при вмісті
пігменту в кількості 20 мас. частин понад 100 мас. частин цементу можливо досягнення
міцності цементу в межах марки М206. Забарвлююча добавка несуттєво знижує
механічну міцність декоративного каменю на вигин до з 5,0 до 4,8–4,9 МПа.
1. Зубехин, А. П. Белый портландцемент [Текст] / А. П. Зубехин, С. П. Голованова,
П. В. Кирсанов. Ростов на Дону : Ред.ж. «Изв. высш. учебн. зав. Сев.-Кавк. регион», 2004.
264 с.
2. Корчагина, О. А. Материаловедение. Бетоны и строительные растворы [Текст]
/ О.А. Корчагина, В.Г. Однолько. Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2004. 80 с.
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ВИБІР КРИСТАЛОГІДРАТІВ ДЛЯ КОМПОЗИТНИХ АДСОРБЕНТІВ ІЗ
ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІМЕРНИХ ЧЕТВЕРТИННИХ АМОНІЄВИХ СОЛЕЙ
Сергієнко Я. О., Сухий К. М.
Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро, Україна
Sergienkoyana762@gmail.com
Актуальність вибору кристалогідратів для композитних адсорбентів, полягає у
використанні інноваційних адсорбентів з додатковими властивостями. Композити «сіль
в пористій матриці» (CВПМ) були визнані перспективними матеріалами для
адсорбційного перетворення тепла із-за їх підвищеної сорбційної здатності до
поширених робочих рідин (води, метанолу та аміаку).
Матеріали для трансформації сорбційної теплової енергії, включаючи зниження
температурного потенціалу, сьогодні є однією з ключових областей дослідження через
ініціативи світового співтовариства щодо зменшення викидів тепличних газів та
зменшення споживання первинного палива. Тим не менш, сучасний стан техніки в цій
галузі сильно обмежений недостатніми сорбційними властивостями адсорбційних
матеріалів.
Дана робота присвячена розробці технології золь-гель синтезу органічних неорганічних нанокомпозитів «силікагель – сульфат натрію» та «силікагель – ацетат
натрію» із використанням полімерних четвертинних амонієвих солей та дослідження їх
властивостей та експлуатаційних характеристик як матеріалів перетворення енергії.
Нанокомпозитні сорбенти «силікагель – сульфат натрію» і «силікагель – ацетат
натрію» синтезували з тетраетоксисилану, Na2SO4 або CH3COONa, етанолу (як
розчинника) і соляної кислоти (як каталізатора). Полііонени служили органічними
модифікаторами.
Полімерні четвертинні амонієві солі (полііонени) – високоефективні поверхневоактивні речовини, здатні суттєво знижувати поверхневий натяг в розведених розчинах
завдяки адсорбції й орієнтації молекул на поверхні розподілу фаз.
Технологічний процес виробництва композитних сорбентів складається з
наступних стадій: приготування водного розчину силікатного скла та полімерної
четвертинної амонієвої солі, утворення зародків силікатної фази, утворення кремнійкисневої матриці, сушка і фракціювання сорбенту.
Склад і структуру нанокомпозитних сорбентів «силікагель – сульфат натрію» і
«силікагель – ацетат натрію», синтезовані золь-гель методом, вивчали за допомогою
дериватографії і ширококутного рентгенівського розсіювання.
В роботі розроблено технологічні принципи отримання нового класу сорбційних
композитних матеріалів «силікагель–Na2SO4» та «силікагель–СН3СООNa» із
використанням полімерної четвертинної амонієвої солі. Показано, що такі композитні
сорбенти характеризуються високими показниками сорбції води на рівні 0,42–0,65 г-г.
Температура регенерації для композиту «силікагель–Na2SO4» становить 60 оС, а для
«силікагель–СН3СООNa» – 100 оС.
Показано, що сорбційні властивості синтезованих композитних сорбентів
«силікагель–кристалогідрат» не є лінійною комбінацією властивостей силікагеля і
масивної солі, а швидкість процесу сорбції води втричі вища. Процес гідратації
переходить з кінетичного режиму, характерного для масивної солі в дифузійний режим,
в якому лімітуючою стадією є транспорт води к солі по системі пор кремнійкисневої
матриці.
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ІММОБІЛІЗАЦІЯ СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В КЕРАМІЧНИХ МАТРИЦЯХ
Спасьонова Л. М., Суббота І. С., Гунько К. В.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна
lar_spas@yahoo.com
В галузі охорони довкілля однією з найважливіших проблем є утилізація
небезпечних відходів, що утворюються при очищенні стічних вод від різноманітних
токсикантів. При очищенні великих об’ємів забруднених вод використання природних
глинистих мінералів доцільно як з економічної, так і з екологічної точок зору.
Переведення токсичних речовин в нерозчинний стан шляхом іммобілізації в
неорганічних матрицях один з найефективніших методів. Керамізація забезпечує
найвищу стійкість по відношенню до агресивних середовищ при найкращих фізикомеханічних властивостях.
Для очищення стічних вод від сполук важких металів (ВМ) використовуються
сорбенти на основі глинистих мінералів, що мають достатньо високу селективність при
низькій вартості. Пластичність глин і їх хімічний склад обумовлюють можливість
одержання на їх основі після термічної обробки достатньо міцних керамічних матеріалів
з високою хімічною стійкістю.
Наша країна багата на поклади глинистих мінералів, що широко
використовуються в будівельній промисловості. Полімінеральні глинисті мінерали
присутні майже у всіх областях України, багато з яких використовують для виготовлення
будівельних матеріалів на заводах невеликої потужності для місцевих потреб.
Після всебічного дослідження глинистих мінералів можна зробити висновок про
можливість їх використання як сорбентів неорганічних і органічних токсикантів. Раніше
доведено, що природні та модифіковані глинисті мінерали шаруватої структури
ефективно видаляють іони важких металів із забруднених водних середовищ [1–3]. Після
адсорбції відпрацьовані сорбційні матеріали можна обробляти за керамічною
технологією. Після термообробки зразки необхідно дослідити на механічну та хімічну
стійкість, а також визначити їх фізико-механічні властивості. Один із показників міцної
фіксації ВМ в керамічній матриці після випалу є дослідження хімічної стійкості
термооброблених сорбентів, яку оцінюють за ступенем та швидкістю вилуговування
забруднювача різними реагентами.
Нами досліджено видалення неорганічних забруднювачів – сполук важких
металів (Со2+, Cu2+, Ni2+, Cr(IV) i Cr(VI) та ін.) глинистою сировиною Київської області і
показано, що дана технологія забезпечує високу міцність та ступінь фіксації іонів важких
металів в структурі полімінеральної глини, вторинне забруднення навколишнього
середовища практично відсутнє.
1. Спасьонова Л. М.,
Павленко В. М.,
Корнілович Б. Ю.,
Рудий А.
Структуроутворення в керамічних матрицях для іммобілізації цезію. Наукові вісті
«КПІ». 2012, № 3(83). С. 127–132.
2. Пилипенко І. В., Ковальчук І. А., Веремеєнко В. В., Спасьонова Л. М. Сорбція
іонів кобальту, хрому та урану Fe/Ti-пілардованим монтморилонітом. Східно–
європейський журнал передових технологій. 2014. Т. 4, № 6(70). С.57–61. Режим доступу
до ресурсу. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/26246/23695.
3. Денисова Т. И., Тобилко В. Ю., Спасенова Л. Н., Цыба Н. Н., Корнилович Б. Ю.
Сорбция ионов U(VI) на термически активированных слоистых силикатах. Химия,
физика и технология поверхности: Межвед. сб. научн. тр. Киев: Наукова думка. 2009,
вып. 15. С. 130–137.
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АЛЬТЕРНАТИВНЕ БІОПАЛИВО НА ОСНОВІ ПРИРОДНІХ ВІДХОДІВ
Тарасенко Н. В., Лісовська І. В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна
skistimayte@gmail.com
На сучасному етапі розвитку держави актуальним питанням сьогодення
залишається необхідність більш широкого застосування альтернативних видів палива. У
даній роботі запропоновано варіант створення нового, ефективного, альтернативного
виду біопалива з відходів лісового господарства.
Останнім часом велика увага приділяється проблемі, яка повязана з видобутком
та преробкою нафти і газу. Ці ресурси негативно і незворотньо впливають на екологію,
та є невідновлюваними. Рано чи пізно навіть найбагатші родовища вичерпують себе,
тому людству доведеться шукати нові варіанти отримання енергії. Одним із варіантів
вирішення перманентної нафтогазової кризи залишається створення нового
альтернативного виду палива, яке може в деякій мірі замінити природній газ.
Застосування відповідних альтернативних видів палива дозволить поліпшити в
майбутньому економічну і екологічну ситуацію в країні. Альтернативне паливо має
відповідати наступним вимогам: мати необхідні сировинні ресурси, низьку вартість та
якомога менше викидати шкідливих речовин в навколишнє середовище.
Під біопаливом розуміють будь-якій вид палива, що отримується з рослинної
сировини, відходів тваринництва, органічних відходів промисловості та життєдіяльності
людини. Звичайні дрова та відходи лісового господарства теж є біопаливом. Для
виробництва твердих видів біопалива використовують відходи деревообробної
промисловості, а також спеціально вирощується сировина – енергетична деревина. В
даному випадку великим мінусом є досить тривалий термін вирощування вихідної
сировини.
У зв’язку з цим метою даної роботи є розробка отримання альтернативного палива
на основі глиці хвойних дерев шляхом склеювання за допомогою крохмалю.
Паливні брикети виготовлялись з соснової глиці. В якості зв’язуючого
компоненту використовували екструдований кукурудзяний крохмаль. Суху соснову
глицю перемішували з концентрованим водним розчином екструдованого
кукурудзяного крохмалю, суміш пресували з допомогою пресу в паливні брикети,
брикети висушували за звичайних умов та використовували в якості палива в побутових
твердопаливних котлах. Вміст зв’язуючого компоненту в суміші коливався від 3 до 10
масових %. Глицю для виготовлення брикетів використовували в звичайному та у
подрібненому вигляді. Але, оскільки подрібнення потребує додаткових енергетичних
затрат, основна увага була зосереджена на виготовленні брикетів з неподрібненого
матеріалу. Було показано, що оптимальні результати по якості пресування та
висушування брикетів спостерігались при вмісті зв’язуючого компоненту в суміші від 5
до 8 масових відсотка. Якщо прийняти до уваги, що соснова глиця є в великих кількостях
в лісі, а також, що її можна збирати для власних потреб, то є сенс рекомендувати
виготовлення паливних брикетів з цього природного матеріалу як альтернативне паливо.
Таким чином, роблячи висновки, можна сказати, що Україна знаходиться на
початковому етапі використання альтернативних видів палива. При збереженні таких
темпів впровадження альтернативних видів палива замість природного газу та
нафтопродуктів може забезпечити країні підвищення енергетичної безпеки, поліпшення
екологічного навантаження на навколишнє середовище.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДНО-ЦУКРОВОГО СИРОПУ
РЕГЕНЕРАЦІЄЮ СУМІШІ СОРБЕНТІВ
Худоярова О. С.1, Ранський А. П.2, Гордієнко О. А.2, Тітов Т. С.2, Крикливий Р. Д.1
1
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
Вінниця, Україна
2
Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна
helgakhudoyarova@gmail.com
Сучасні технології харчової промисловості повинні передбачати додаткову
очистку технічної води і збільшення її частки в оборотних промислових циклах.
Адсорбція активованим вугіллям (АВ) залишається одним з найбільш ефективних
методів очищення промислової води від органічних домішок. Зазвичай для очищення
цукрових сиропів використовують суміш активованого вугілля і кізельгуру
(мінерального порошку, що складається головним чином з аморфного кремнезему).
Однак значна кількість АВ та інших сорбентів, що використовується у харчовій
промисловості, повторно не використовується, що пов’язано із складністю їх регенерації
та суттєвими матеріальними затратами. Тому сучасне виробництво цукру повинно
передбачати такі взаємопов’язані технологічні процеси: додаткове очищення технічної
води та збільшення її частки в оборотних промислових циклах; додаткове використання
регенерованих фільтруючих речовин (активованого вугілля (АВ), кізельгуру (К), інших
штучних або природних сорбентів); розробку модульних технологій з використанням
багатоступеневих адсорбційних установок з послідовним/ стадійним введенням
сорбенту. Такий підхід дозволяє повторно використовувати регенеровані сорбенти та
технологічну воду, зменшити матеріальні і енергетичні витрати і, як наслідок, зменшити
екологічне навантаження на навколишнє середовище. Ці принципові положення
стосуються і стадії очищення водного цукрового сиропу виробництва безалкогольних
напоїв. Таким чином, на сьогодні актуальним є дослідження регенерації сумішевих
сорбентів (АВ + К), що використовуються у виробництві безалкогольних напоїв, з метою
їх повторного ефективного використання.
Для дослідження регенерації сорбентів виробництва безалкогольних напоїв
використовували відпрацьовану суміш сорбентів (АВ + К) ВФ «Панда» (м. Вінниця).
Для регенерації відпрацьованого сорбенту було обрано хімічний метод регенерації, який
при мінімальних затратах здатний забезпечити високу ефективність відновлення
сорбційної ємності сорбенту.
Результати досліджень по визначенню сорбційної ємності вказують на те, що
регенерація суміші сорбентів тільки розчином NaOH дозволяє збільшити їх сорбційну
ємність у порівнянні з нерегенерованою сумішшю сорбентів на 32,3–38,7 %. Регенерація
сумішевих сорбентів тільки розчином HCl менш ефективна і сорбційна ємність при
цьому збільшується лише на 25,8–29,0 %. Найкращого результату було досягнуто при
сумісній обробці суміші сорбентів розчинами NaOH та HCl, сорбційна ємність яких при
цьому збільшилась на 42 % та досягала значення ємності сорбентів (AB + К), яку вони
мали до їх технологічного використання при очищенні цукрового сиропу. Також
досліджено можливість використання регенерованої суміші сорбентів (АВ + К) для
сорбційного очищення забрудненої органічними домішками води, що утворюється після
першої стадії регенерації суміші сорбентів (АВ + К). Дослідження проводили,
використовуючи принцип 3-х ступеневої адсорбційної установки з послідовним
використанням регенерованого сорбенту. Одержані дані щодо залишкового вмісту цукру
свідчать про можливість повторного використання регенерованих сумішевих
сорбентів для очищення технічної води виробництва безалкогольних напоїв та
заключення її в оборотні промислові цикли.
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ВПЛИВ ЗБІЛЬШЕННЯ ВМІСТУ ГАЗОВОГО ВУГІЛЛЯ У ШИХТІ
НА ЯКІСТЬ КОКСУ ПРИ ПОДОВЖЕНОМУ ПЕРІОДІ КОКСУВАННЯ
Шишков Р. Д., Збиковський О. І.
Донецький національний технічний університет, Покровськ, Україна
oleksandr.zbykovskyi@donntu.edu.ua
Для промислових коксувань в печах з середньою шириною 407 мм були обрані
два варіанти вугільної шихти (таблиця 1).
Таблиця 1. Марочний склад і технічна характеристика вугільних шихт
Пластометричні
Марочний склад, %
Технічний аналіз, %
показники, мм
Варіант
ГЖО Ж
К КС+ОС Wrt
Ad
Sdt
Vdaf
X
Y
1
45,0 28,3 13,4
13,3
9,8
8,6
1,68 29,5
33
15
2
60,0 20,6 9,7
9,7
8,0
8,4
1,57 31,1
35
13
Шихта варіанту № 2 має високий вміст газового вугілля (60 % концентрату марки
ГЖО), що відповідає перспективам розвитку сировинної бази коксування в Україні.
Коксування проводились з періодом 25 годин, що є подовженим для печей такої ширини.
Повномірні куски коксу для дослідження відбирали на коксовій рампі і розрізали на три
рівні частини по довжині: приосьову, середню і головочну. Збільшення вмісту газового
вугілля в шихті з 45 до 60 % змінило всі його властивості в напрямку зниження якості як
сировини для доменного процесу (таблиця 2).
Таблиця 2. Властивості коксу по довжині повномірних кусків
За методом УХІНу
Реакцій- Питомий
Середня
Частина
Струкна здат- електрошвидкість
Варі- повноміртурна
Реакційна
Термоність,
опір,
ант
ного
міцність,
здатність, механічна стирання
см3
ом ∙ мм2
шихти
куска
%
%
міцність, % коксу,
мг
г∙с
м
г ∙ хвил
1
Головочна
85,1
0,10
350
11,0
87,8
0,28
1
Середня
82,0
0,14
388
12,0
86,6
0,33
1
Приосьова
82,0
0,14
410
13,9
84,5
0,36
2
Головочна
85,0
0,14
409
11,6
87,1
0,30
2
Середня
80,8
0,14
452
12,4
86,2
0,33
2
Приосьова
79,1
0,21
495
16,4
81,6
0,45
Структурна міцність, термомеханічна міцність зменшились, а питомий
електроопір, реакційна здатність, визначена двома методами, і середня швидкість
стирання збільшились у всіх частин повномірних кусків коксу. В найбільшій мірі на
зміну вмісту газового вугілля відреагувала приосьва частина повномірних кусків коксу,
тобто та, що зазнала найменьшу за тривалістю теплову дію і отже, що має найменш
впорядковану структуру. В основному за рахунок приосьової частини абсолютні
відмінності досліджених показників по довжині кусків для коксу з першої шихти майже
в два рази меньші, ніж для коксу з другої шихти.
Таким чином, збільшення в шихті концентрату марки ГЖО з 45 до 60 % при
періоді коксування 25 годин привело не тільки до зниження загального рівня якості
коксу, але і до зниження однорідності його властивостей по довжині повномірних кусків.
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РОЗРОБКА АНІМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ СТЕРЕОХІМІЇ» НА ПЛАТФОРМІ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE
Кальна К. В., Ситник Н. С., Бахалова Є. А., Швед О. М.
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
levchuk.k@donnu.edu.ua
Дистанційне навчання є сучасною перспективною формою освіти. Новітні
технології дозволяють вирішити проблеми забезпечення якісної освіти у випадках
недоступності або обмеженої доступності очного навчання. Якісно створені дистанційні
курси спрощують засвоєння матеріалу відповідних дисциплін та забезпечують
індивідуальний характер навчання. Cистема дистанційного навчання MOODLE (Modular
Object Oriented Distance Learning Environment) включає засоби для розробки
дистанційних курсів та є однією з найпоширеніших з найбільшою кількістю
користувачів і розробників курсів.
Метою роботи є розробка анімаційних моделей елементів курсу «Основи
стереохімії» для підвищення якості освоєння дисципліни у системі MOODLE
студентами IV курсу СО «Бакалавр» спеціальності 102 «Хімія».
Курс «Основи стереохімії» спрямований на ознайомлення студентів з
просторовою будовою молекул та вивченням впливу цієї будови на реакційну здатність
сполук та продукти їх перетворення. Саме тому, при вивченні цієї дисципліни важливим
елементом у засвоєнні матеріалу є анімаційні моделі, які наглядно демонструють
конформації молекул в просторі. Курс вміщує достатньо складні для сприймання розділи
– точкові групи, стереоізомери, топізм та інші, що потребують розвиненої просторової
уяви у студентів. Для кращого розуміння будови та орієнтації молекули у просторі є
дистанційні анімовані презентації, що створені на платформі MOODLE.
Основою запропонованого курсу є матеріал, що включає тексти лекцій, які
доповнені анімованими конфігураціями, тестові завдання, задачі для розв’язку, глосарії.
Розроблений дистанційний курс «Основи стереохімії» включає програму курсу, лекції та
завдання для індивідуальної роботи. Запропонований набір завдань, що включають
анімаційні моделі, разом з іншими елементами надає змогу ефективно засвоїти матеріал
курсу. Лекції доповнено анімованими конфігураціями для кращого засвоєння
дисципліни. В курсі передбачена можливість наглядної демонстрації просторової будови
молекул. Це надає перевагу дистанційному курсу над звичайними електронними
посібниками. Необхідною умовою якісного представлення матеріалу з даної дисципліни
є зображення структурних формул речовин.
Розроблено дистанційний курс «Основи стереохімії», що відповідає вимогам
якісного навчання та включає контролюючі та інтерактивні елементи, що забезпечують
високу ефективність у засвоєнні та розумінні матеріалу.
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РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
СТУДЕНТІВ ПРИ НАВЧАННІ ХІМІЇ
Біла Г. М.1, Антрапцева Н. М.2, Коречко С. А.2
1
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
2
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
aspirant_nubipu@ukr.net
На сьогодні процес навчання хімії у вузі являє собою досить складне завдання.
Ситуація ускладнюється тим, що студенти не тільки недостатньо підготовлені до
засвоєння хімічного матеріалу, але й часто з достатньо низьким рівнем інтелекту. Це
накладає серйозні обмеження на весь комплекс підготовки майбутнього компетентного
фахівця і висуває розвиток інтелектуальних можливостей студентів як одне з найперших
завдань в умовах сучасного вузу.
У доповіді обговорюються різноманітні принципи, прийоми, методи і методики
організації навчального процесу, що застосовують на кафедрі загальної хімії
Національного університету біоресурсів і природокористування України для вирішення
цієї задачі. До них відноситься, наприклад, проблемно-дискусійний метод навчання,
науковість, доступність і системність при викладанні матеріалу тощо. Ефективними в
цьому плані виявилися інтелектуальні тренінги, проблемні семінари, електронні
підручники. Великою популярністю серед студентів користуються й такі форми роботи,
як наукові дискусії. Це своєрідні інтелектуальні вправи для розуму, в результаті яких
народжується істина. При цьому робиться акцент не тільки на наукових проблемах, але
й на проблемах повсякденного життя, виробничого характеру.
В доповіді наводяться конкретні приклади навчальних хімічних проблем для
колективного дискусійного обговорення та організації їх вирішення на семінарському
занятті. Особлива увага приділяється фундаментальним науковим основам загальної і
неорганічної хімії, які сприяють розвитку таких елементів хімічного мислення як аналіз,
синтез, порівняння, узагальнення, систематизація, абстрагування, формулювання
понять, постановка і вирішення проблемних ситуацій. При цьому пріоритетними є
прийоми, що дозволяють узагальнити, проаналізувати й пояснити матеріал, максимально
наближаючи викладання предмету до сучасного стану хімічної науки.
Частина завдань спрямована на розвиток навичок аналітичного мислення і
передбачає глибокий аналіз навчального матеріалу. Для цього студентам пропонується
провести логічні кореляції, скласти порівняльну характеристику, використовуючи
довідковий матеріал, дати пояснення еволюційному перетворенню, вказати відмінність
гіпотез та інше.
Розглядаються позитивні результати, що виявилися у разі застосування для
узагальнення й систематизації знань такого методу розвитку інтелектуальних
можливостей, як порівняння. Оскільки кількість хімічних формул, фактів, правил,
закономірностей запам'ятати важко, під час порівняння матеріалу студентам
пропонується самостійно скласти зведені таблиці, графіки, схеми, в яких формули,
закони, правила систематизовані за певними ознаками.
Такий підхід, на наш погляд, розвиває інтелектуальні можливості студентів
завдяки набуттю навичок виявляти причинно-наслідкові зв'язки, аналізувати,
систематизувати та узагальнювати інформацію, перетворюючи її на знання й уміння.
Отже, ефективна комбінація різноманітних принципів, підходів, методів, засобів
активізує процес розвитку інтелектуальних можливостей студентів і забезпечує
підготовку компетентного фахівця, який володіє системою сучасних знань, умінь,
стилем мислення, системою високих інтелектуально-професійних якостей.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Майорова О. Р.
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна
olyamayorova1999@gmail.com
Шкільна хімічна освіта – це обов’язкова складова інваріантної частини
навчального плану. Основна мета хімічної освіти – інтелектуальний розвиток учня
засобами навчального предмета, формування наукового світогляду, інформаційних і
соціальних компетентностей, екологічного стилю мислення. Окреслені основні змістові
лінії: хімічний елемент, речовина, хімічна реакція, хімія в житті суспільства. У
профільних загальноосвітніх закладах передбачається опанування змісту базових
предметів на трьох рівнях: на загальнокультурному, профільному – зміст навчального
предмета поглиблений, передбачає орієнтацію на майбутню професію. Особливі
труднощі виникають у класах гуманітарного профілю в умовах якого скорочення
навчального матеріалу до 1 години на тиждень не повинно призвести до порушення
логіки викладання, взаємозв’язків між попередніми і наступними темами, а застосування
методів і форм навчання повинно здійснюватися і з урахуванням психологічних
особливостей учнів. Профільне вивчення предмета хімія передбачене в природничоматематичному. Навчання у класах хімічних профілів забезпечує, крім загальноосвітньої
підготовки та виховання особистості, здатної до самоосвіти і самореалізації, початкову
допрофесійну підготовку учнів, які мають бажання обрати майбутню професію,
пов’язану з використанням хімічних знань.
Для того, щоб підвищити загальний рівень знань в учнів необхідно охопити наступне:
- підвищення рівня фахової культури та професійної компетентності вчителів хімії;
- забезпечення умов переосмислення вчителями завдань освіти під час переходу
на новий зміст і термін навчання;
- запровадження ідей особистісно-діяльнісного підходу до організації
навчального процесу на уроках хімії;
- вироблення в учителів хімії установки бути готовим до творчих пошуків,
потреби самоудосконалення та громадянської активності;
- упровадження в практику роботи передових досягнень науки, інноваційних
технологій навчання;
- використання можливостей сучасного інформаційного середовища;
- апробація електронних навчальних посібників.
Загальнокультурний контекст хімічного заняття, як зазначає Л. П. Величко,
розкривається через виокремлення у змісті освіти таких аспектів:
1) цивілізаційна й гуманістична роль хімії;
2) зв’язок хімії з іншими природничими науками й технологіями і вплив на їх розвиток;
3) роль хімії в матеріальному житті окремої людини й суспільства загалом, у
розв’язанні глобальних проблем людства;
4) хімічна наука як вид інтелектуальної творчої діяльності.
З огляду на це зазначимо напрями вдосконалення навчального хімічного
експерименту в профільних класах:
1) посилення методологічної, світоглядної спрямованості експерименту;
2) гуманітаризація експерименту;
3) міжпредметна спрямованість;
4) експеримент як вид інтелектуальної творчої діяльності учнів.
Отже, курс хімії засобами навчального експерименту повинен формувати в учнів
уявлення про спільність об’єктів, що вивчаються фізикою і хімією, взаємозв’язок
фізичних і хімічних процесів, фізичних методів дослідження, що застосовуються в хімії,
носити математичний апарат хімії як точної науки.
Специфіка роботи вчителя вимагає від нього не тільки чіткого виконання всіх
загальнометодичних вимог до проведення хімічного експерименту (наочність, простота,
безпечність, надійність, необхідність пояснення), але й врахування пізнавальних
інтересів учнів, їх психофізіологічних особливостей.
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ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІЗ ХІМІЧНОЇ КІНЕТИКИ
Міщук А. О., Мельниченко В. І.
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
v.melnychenko@donnu.edu.ua

У роботі підготовлений для використання у навчальному процесі на платформі
Moodle розділ «Хімічна кінетика» курсу «Фізична хімія» для студентів спеціальності
102 «Хімія»: освітні програми «Хімія» і «Біохімія». Програмою курсу передбачені лекції,
лабораторні роботи, практичні заняття із розв’язування задач, тестові контрольні роботи,
містяться завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації щодо вивчення
дисципліни, критерії оцінювання знань, рекомендовані друковані видання та Інтернетресурси. Курс містить наступні змістовні модулі: формальна кінетика; кінетика складних
реакцій; теоретичні уявлення хімічної кінетики; кінетика ланцюгових і фотохімічних
реакцій; гомогенний каталіз; гетерогенний каталіз; ферментативний каталіз; хімічна
динаміка. Після вивчення теоретичного матеріалу даного змістовного модуля для
перевірки знань студентам пропонується тест за даною темою. Модуль передбачає
можливість підготувати тести, які містять різноманітні питання, що знаходяться у банку.
Тест містить питання закритого типу з однією або декількома правильними відповідями,
завданнями на відповідність та ін. Наприклад, питання з однією правильною відповіддю:
яке рівняння виражає залежність швидкості реакції від концентрації реагентів?
𝑑𝑥

а)

𝑑𝑡
𝑑𝑥

б)
в)
г)

𝑑𝑡
𝑑𝑥
𝑑𝑡
𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 𝑘(𝑐0,1 − 𝑥) ∙ 𝑘(𝑐0,2 − 𝑥)
= 𝑘(𝑐0,1 + 𝑥)/𝑘(𝑐0,2 − 𝑥)
= 𝑘(𝑐0,1 − 𝑥) ∙ 𝑘(𝑐0,2 + 𝑥)
= 𝑘(𝑐0,1 − 𝑥)/𝑘(𝑐0,2 − 𝑥)

На виконання тесту відводиться час, по завершенню якого студент отримує певну
кількість балів у залежності від повноти відповідей на питання. Проведено тестування
знань студентів III курсу факультету хімії, біології і біотехнологій. Аналіз результатів
показав, що спостерігається кореляція між кількістю набраних студентом балів із
оцінками, які отримані на іспиті, а також між підсумками виконання різноманітних
завдань на протязі семестру (виконання, оформлення, захист звітів лабораторних робіт,
виконання індивідуальних завдань, контрольних робіт та ін.). Це дозволяє стверджувати,
що запропоновані тестові завдання об’єктивно відтворюють програму курсу і в
подальшому можуть бути використані як один із інструментів оцінки знань студентівхіміків із хімічної кінетики. Використання дистанційного курсу сприятиме активізації
самостійної роботи студентів, а також дозволить здійснювати самоконтроль одержаних
ними знань.
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ТЕМИ «ХІМІЧНИЙ
ЗВ’ЯЗОК» В КУРСІ «ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ»
Мураховська Р. М., Дуванова Е. С., Опанасюк Л. Ф.
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
murakhovska.r@donnu.edu.ua
Сучасна хімія, незалежно від її профілю, активно використовує структурні
характеристики при дослідженні і неорганічних, і органічних, і біохімічних об’єктів. Такі
характеристики надають потрібний матеріал для вивчення будови речовини, для
прогнозу її реакційної здатності з точки зору як термодинаміки, так і кінетики, для
створення оптимальних методик синтезу, для розробки фізико-хімічних методів аналізу
та ін. У зв’язку з цим тема «Хімічний зв’язок» у курсі «Загальна хімія» для студентів
1-го курсу безумовно стає дуже важливою як з теоретичної, так і з практичної точки зору.
Традиційне викладання розділів цієї теми, присвячених невалентним силам таким
як водневий і металічний зв’язки та сили міжмолекулярної взаємодії (Ван дер Ваальса),
не викликає особливих зауважень. В той же час констатаційне викладання підрозділів,
присвячених іонному та ковалентному зв’язкам вже не задовольняє сучасним вимогам і
потребує суттєвої зміни до підходу у подачі матеріалу слухачам. Тенденція до відмови
від констатації положень, особливо квантової механіки, до більш обґрунтованої
комплексної їх подачі вже чітко прослідковується у закордонних підручниках з
неорганічної хімії. Лекційний курс, що викладається для студентів 1-го курсу
Донецького національного університету імені Василя Стуса є традиційним і тому в
деяких моментах вже застарілим.
Тому на базі комплексного підходу було створено один з можливих алгоритмів
подачі лекційного матеріалу про валентні сили щеплення з теми «Хімічний зв’язок» у
курсі «Загальна хімія». Показано, що на базі класичної електростатичної теорії з її
загальновідомими математичними рівняннями та фізичними законами базується теорія
Косселя, яка є підґрунтям для опису не тільки йонного зв’язку та методу Відштовхування
Валентних Електронних Пар (ВВЕП), а й будь-яке описання взаємодії між атомами, в
тому числі і такого, що буде розглядатися з позицій квантової механіки.
Хвильовий характер руху електрону вимагає використання квантової механіки у
вигляді варіаційного підходу до розв’язку рівняння Шредінгера. Алгоритм такого
розв’язку є однаковим як в методі Валентного Зв’язку (ВЗ), так і в методі Молекулярних
Орбіталей (МО), що дозволяє скористатися ним не розглядаючи окремо розв’язки в цих
методах.
Двоцентровий зв’язок об’єднує теорію Льюїса і метод ВЗ, а поняття гібридизації
– метод ВЗ і локалізовані молекулярні орбіталі методу МО. Симетризовані орбіталі
методу МО вимагають знання основних моментів теорії симетрії та теорії груп, уявлення
про які обов’язково потрібно вводити у викладаємий курс. Слід зазначити, що сучасні
квантово-хімічні розрахунки використовують як локалізовані, так і симетризовані
орбіталі, тому поняття про них обов’язково треба викладати.
Такий комплексний підхід до викладання лекційного курсу буде в деякій мірі
сучасним. Проте 10 годин, що на нього відведено в робочій програмі навчальної
дисципліни «Загальна хімія» залишають багато невирішених питань.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В ХОДІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ
Перит В. В.
ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»,
м. Заліщики Тернопільської обл., Україна
perit1973@ukr.net
Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу – фахівець, який проводить
лабораторні дослідження різноманітних зразків сировини для визначення їх якісного
рівня, визначення хіміко-бактеріологічного аналізу води, харчових продуктів, сировини,
напівфабрикатів та іншої продукції, що виробляється в галузях сільського господарства
та промисловості [3].
Програма опанування робітничої професії та методичні рекомендаціїї по її
вивченні авторські. Під час складання програми враховувалися вимоги, які висуваються
до лаборантів-початківців при прийомі на роботу в хімічні та бактеріологічні лабораторії
організацій, що ведуть контроль за станом довкілля та лабораторії підприємств, які
займаються переробкою сільськогосподарської продукції [2].
Під час навчання важливу увагу звернено на питання відбору проб, їхнього
зберігання, вивчення органолептичних, фізичних та хімічних властивостей води, ґрунту
та харчових продуктів. Завдяки співпраці з Борщівським міжрайонним відділом
Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України»
(керівник Никорчук К.П.) та кафедрою аналітичної хімії НУБіП України (керівник
Наумовська О.І.) забезпечується плановий контроль за об’єктами навколишнього
середовища. З метою урізноманітнення форм та методів практичного навчання студенти
мають змогу здійснювати екскурсійні поїздки в різні контролюючі установи, де
знайомляться з роботою аналітичних лабораторій. Важливу роль в лабораторних
дослідженнях відіграють точність і достовірність результатів дослідження, знань і умінь
лаборантів хіміко – бактеріологічного аналізу.
Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу – відповідальна та корисна професія.
Під час проходження практики даної професії в березні студенти 41-Е групи ВП
НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» за спеціальністю
«Екологія» набули фахових знань, умінь і навичок, готуючись застосовувати їх у своїй
подальшій професійній діяльності.
Після закінчення навчання студенти мають можливість працевлаштовуватись на
підприємствах харчової галузі, сільського господарства, промисловості, в лабораторіях
по контролю за об’єктами навколишнього середовища.
Освоєння професії «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу» та отримання
документу державного зразка дає змогу покращити шанси на працевлаштування
випускників навчального закладу в умовах конкуренції на ринку праці.
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АЛХІМІЧНЕ ЗНАННЯ В ДОРОБКУ ТЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА
Родигін К. М.1, Родигін М. Ю.2
1
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
2
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України,
м. Київ, Україна
rodygin@ukr.net
Станом на XVII ст. на теренах України склався комплекс необхідних та достатніх
умов розвитку алхімії, а історичні джерела підтверджують факт існування феномена на
українських землях. З огляду на це становить інтерес постать Теофана Прокоповича
(1681 – 1736 рр.) – професора та ректора Києво-Могилянської академії. Велика кількість
у фондах його бібліотеки літератури алхімічної спрямованості свідчить про поглиблений
інтерес вченого до цієї специфічної сфери знання.
Трактат Прокоповича «Натурфілософія, або фізика» (1708 – 1709 рр.) містить
комплекс ідей та уявлень, принципово притаманних західноєвропейській алхімії. Автор
викладає класичні погляди пізньої європейської алхімії на будову металів в уявленнях та
термінах концепції трьох первнів (Меркурій, Сульфур, Сіль). Він розглядає властивості
(«природу») металів, мінералів та хімічних сполук, апелюючи водночас до століттями
усталених положень аристотелівської натурфілософії, алхімічних та ятрохімічних
поглядів своїх майже сучасників, зокрема, Атанасія Кірхера та Даніеля Сеннерта та
новітніх уявлень суголосних із флогістичною теорією Йоахима Бехера та Георга Шталя.
Український учений припускає, що поряд із відомими чотирма стародавніми
елементами-стихіями існують нові елементи, «відкриті зусиллями хіміків», а терміни
«хімія – алхімія» уживає як синоніми.
Ґрунтуючись на тезі про природну досконалість золота, Прокопович стверджує,
що воно виникає лише у природний спосіб невідомий людському розумові. Алхіміки
«досі не показали світові справжнього золота, а лише підроблене. … можна дійти
висновку, що рецепт добування золота є безнадійним … Проте складається враження,
що … хоч його ще не створили, може трапитись, що за допомогою мистецтва …
справжнє золото ще буде створене». Починаючи з категоричного заперечення, автор
завершує думку оптимістично – мету алхімії досі не досягнуто, але це є принципово
можливим. «… хоч алхіміки й досі не здобули … справжнього золота, це не має
[вирішального] значення. Можливо це мистецтво невідоме, [поки що] тепер, коли щодня
людина здійснює чимало винаходів, про які вона не знала протягом минулих століть …
хіміки …відкривають чимало [інших] наук та теорій, можливо, кращих, ніж саме золото,
наприклад, майстерність відокремлювання змішаних металів та інші досить значні
[винаходи]. Зважаючи на [все] це, [можна визнати], що хоч [штучне видобування
справжнього золота] ще не відкрито, проте людське вміння може стати творцем
справжнього золота». Тут міркування Прокоповича перегукуються як із максимою
Юстуса фон Лібіха «філософський камінь – це сама наука хімії», так і з сучаснішими
історико-науковими розвідками, що вбачають цивілізаційний подвиг алхіміків у
боротьбі з природною ентропією.
Прокопович демонструє знання лабораторного інструментарію, реактивної бази
та операційно-технічного базису тогочасної хімії, розуміння принципів фізико-хімічного
аналізу. Він неодноразово згадує хімічні печі в їх конструктивному та функціональному
різноманітті, що може свідчити про обізнаність з роботами «батька хімічної технології»
Йоганна Рудольфа Глаубера. Сукупність цих факторів дозволяє припустити, що
діяльність Прокоповича в царині алхімії була не лише умоглядною, та охарактеризувати
його як українського алхіміка.
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ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ «КООРДИНАЦІЙНА ХІМІЯ» НА ПЛАТФОРМІ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE
Сорочук Д. І., Щіпіна К. П., Дуванова Е. С., Розанцев Г. М.
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
andrushchenko.d@donnu.edu.ua
В сучасній хімії більше за половину наукових досліджень виконується з
об’єктами, що відносяться до координаційних сполук. Тому проблема викладання курсу
«Координаційна хімія» стала актуальною особливо в класичних університетах, де цей
курс входить до навчальних програм бакалаврату. Склалася така ситуація, що
рекомендовані підручники з хімії комплексних сполук в основному орієнтовані не на
дисципліну професійної підготовки, а на спеціальні курси, що викладаються в
магістратурі та аспірантурі і включають матеріали фундаментальних дисциплін, ще не
засвоєних студентами другого, третього курсу бакалаврату.
Для забезпечення якості викладання дисципліни «Координаційна хімія» в такому
випадку можна скористатися комп’ютерними технологіями такими, як система
дистанційного навчання MOODLE (Modular Object Oriented Distance Learning
Environment). Вона дозволяє створювати не тільки якісні дистанційні курси для заочного,
а й компактні, доступні для самоаналізу та самоконтролю курси для очного навчання.
Основою такого курсу, виконаного на платформі MOODLE є лекційний матеріал,
присвячений класифікації, методам дослідження будови, поведінці у водних розчинах,
та основним способам та прийомам синтезу координаційних сполук. Матеріал
супроводжується великою кількістю ілюстрацій будови незвичайних координаційних
сполук, яку досліджено в першу чергу методом рентгеноструктурного аналізу.
Наводяться відповідні посилання на сучасні наукові публікації, на які є вільний доступ в
інтернеті. Останнє дозволяє студентам більш ґрунтовно познайомитися з найцікавішими
дослідженнями і доповнити компактно представлений лекційний матеріал.
При вивченні поведінки комплексів у розчинах на базі нескладного
математичного апарату пропонується проводити математичне моделювання стану йонів,
яке далі можна буде використати при вивченні хімічних властивостей та створенні
оптимальних методик синтезу координаційних сполук.
Для кращого засвоєння матеріалу запропоновано багато прикладів, а розв’язок
деяких з них дозволяє студентам самостійно робити висновки і пропонувати свої
визначення. Після кожного розділу наведено контрольні питання, або тестові завдання,
що дозволяє студентам проводити самоаналіз засвоєння вивченого матеріалу та
самоконтроль успішності.
В цілому розроблений курс «Координаційна хімія» відповідає вимогам і
забезпечує високу ефективність у вивченні матеріалу.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ MOODLE ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ ЗНАНЬ
СТУДЕНТІВ З ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Терновська Г. Р., Горяйнова Ю. А.
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського, м. Кривий Ріг, Україна
ternovska@donnuet.edu.ua
Серед систем дистанційного навчання з відкритим кодом все більшого поширення
набуває платформа Moodle. В ДонНУЕТ з 2016 року вона поступово впроваджується в
навчальний процес.
Так, на початку застосування платформи Moodle (2016–2017 н.р.) нею
користувалися лише студенти заочної форми навчання: вони виконували завдання та
надсилали відповіді викладачам. Згодом (2017–2018 н.р.) студентам денної форми теж
надали можливість працювати в Moodle – вони її використовували як сховище
необхідних матеріалів для опанування певних дисциплін.
В першому семестрі 2018–2019 н.р. за допомогою цієї платформи почали
перевіряти рівень знань студентів лише заочної форми навчання. Вони відповідали на
питання поточного модульного контролю (ПМК), які були сформовані у вигляді тестів і
розміщені в системі Moodle. Доступ до ПМК 1 та ПМК 2 був відкритий протягом
міжсесійного періоду, кожний студент отримав три спроби, найкращий результат
зараховувався. За розкладом в день іспиту студенти могли відповісти на питання
екзаменаційної бази. Загальні результати викладач мав можливість переглянути в розділі
«Оцінки». Треба відмітити, що такий вид роботи був незвичний для студентів – не було
безпосереднього спілкування викладача та студента, деякі студенти відверто забували
про такий вид перевірки їх знань, їм приходилось нагадувати про необхідність відповісти
на питання ПМК. Як результат – не всі з першої спроби отримали загальну позитивну
оцінку.
В другому семестрі цього ж навчального року вже студенти денної форми
навчання складали іспити в системі Moodle. Так, з дисциплін «Хімія», «Харчова хімія»,
«Харчова хімія та біохімія», «Методи контролю в галузі». «Теоретичні основи харчових
технологій» були складені бази питань ПМК 1, ПМК 2, екзамену. Кількість тестів ПМК
для перевірки знань варіювалася від 20 до 25, екзаменаційних тестів – від 32 до 50 в
залежності від наповнення та розподілу тем курсу.
Позитивні моменти такої форми контролю знань: вистачає часу для написання
екзамену, тому що немає обмежень у часі на відповідь на одне питання, час обмежений
загальний; не потрібно довго чекати на результат, по закінченню тесту одразу видно
загальну кількість балів; питання сформульовані чітко, не потрібно, як на письмових
екзаменах, писати дуже багато тексту; є можливість побачити усі питання іспиту одразу,
відповісти спочатку на ті, в яких на 100 % упевненість, а потім вирішити інші тести; якщо
ретельно готуватися, то результат відповідає своїм знанням; результат не може бути
суб'єктивним, адже відповіді не перевіряє викладач, є можливість подивитися свої
помилки та більше їх не припускатися; навіть якщо з технічних причин комп'ютер
вимикається, студент може продовжити тестування на іншому пристрої, при чому
система не видаляє попередніх відповідей.
З негативних сторін слід виділити: недостатнє комп’ютерне оснащення;
труднощі, які виникають при перенесенні формул для розрахунків, хімічних речовин та
рівнянь реакцій в електронний навчальний курс; слабкий чи зовсім відсутній інтернет.
Хоча і є деякі недоліки такої перевірки рівня знань студентів, але, на нашу думку,
цей вид контролю, безумовно, ліпший за письмовий чи усний іспит, а сама система
Moodle зручніша за інші, наприклад, MyTest.

156

Хімічна освіта

Chemical Education

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ
ФІЗИЧНА І КОЛОЇДНА ХІМІЯ
Хижан О. І.1, Галушко М. М.1, Ковшун Л. О.1, Хижан О. І.2
1
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
м. Київ, Україна
2
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України,
м. Київ, Україна
olenakhyzhan@gmail.com
Дистанційне навчання сьогодні набуває значної популярності внаслідок
спрощення доступу до навчально-методичних матеріалів, економії часу, прозорості
навчального процесу. Можна знайти багато переваг як очного, так і дистанційного
навчання, але не підлягає сумніву факт визнання дистанційної освіти та усвідомлення її
попиту в усьому світі.
Метою даної роботи стало створення курсу дистанційного навчання з дисципліни
«Фізична та колоїдна хімія» для студентів спеціальності «Захист і карантин рослин» на
платформі Moodle. У дисципліні «Фізична та колоїдна хімія» передбачається аудиторна
(лекційні, лабораторні заняття, модульні контрольні роботи) і самостійна робота
студентів. Курс дистанційного навчання включає такі елементи: візитка курсу, загальна
інформація про курс, п’ять змістовних модулів і контролюючий блок. У візитці наведено
загальну лаконічну інформацію про електронний курс та його авторів, курс та семестр
навчання, кількість кредитів ECTS та рівень доступу до курсу. Загальна інформація про
курс містить: робочу програму навчальної дисципліни, глосарій, календарний план
проходження курсу; друковані та Інтернет джерела; критерії оцінювання; новини.
У курсі запропоновано такі змістовні модулі: 1. Хімічна термодинаміка. Хімічна
кінетика. 2. Розчини. 3. Електрохімія. 4. Поверхневі явища. 5. Дисперсні системи.
Кожний змістовний модуль включає лекції (модуль Книга). У цьому курсі модуль Книга
використано для зберігання лекцій. Цей формат дозволяє викладачу створювати
структуровані багатосторінкові текстові ілюстровані ресурси з розділами та
підрозділами, зміст яких відображає логіку навчання за курсом і надає студенту
теоретичні відомості з модуля у повному обсязі. Теоретичний навчальний матеріал
містить також мультимедійні презентації лекцій, відео матеріали. У матеріалах курсу є
перелік лабораторних робіт у вигляді окремих ресурсів. До кожної роботи
сформульовано мету та завдання, надано методичні рекомендації з їх виконання, форму
подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи, список
індивідуальних завдань, завдання для виконання у парах та групами. Лабораторні роботи
по фізичній і колоїдній хімії виконуються експериментально в аудиторних умовах, про
що зазначається при формулюванні завдання. Результат виконання лабораторної роботи
студенти надсилають викладачеві в електронній формі до навчального порталу, подають
у паперовому вигляді або усно. Після перевірки та оцінювання виконаних завдань,
викладач має виставити бали у відповідну оцінювану діяльність.
Після вивчення теоретичного матеріалу для самоперевірки та перевірки
студентам пропонується пройти тест по заданій темі. Цей модуль надає викладачу
можливість розробляти тести, які можуть містити питання різних типів, у тому числі
множинного вибору, на відповідність, з короткою або числовою відповідями.
Використання такого дистанційного курсу активізує самостійну роботу студентів,
дозволяє проводити самоконтроль та контроль одержаних знань, збільшувати кількість
слухачів дисципліни.
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СКОП ПАПЕРОВИХ ВИРОБНИЦТВ ЯК НАПОВНЮВАЧ
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Підприємства паперової галузі є одним з джерел антропогенного навантаження,
так як при споживанні великої кількість води, продукується утворення великої кількості
стічних вод, які різняться за складом в залежності від асортименту продукції яка
випускається. Процес виробництва паперу та картону є складним та багатостадійним.
При формуванні паперового полотна та промиванні технологічного обладнання
утворюються стічні води з високим вмістом змулених та розчинних речовин. Для
зменшення антропогенного навантаження впроваджують способи використання
обігових вод та системи водокористування. Використання способу безстічних систем
водовикористання є складним у виконання, оскільки в системі відбувається накопичення
мінеральних солей та слизу. При проведенні процесу освітлення надлишкових
оборотних вод в цехах (локальних очисних спорудах та установках) утворюється велика
кількість скопу, який містить у своєму складі, крім компонентів волокнистого характеру,
також і мінеральну складову. Основна частина скопу залишається не застосованою,
оскільки, повторно у технологічному потоці виробництва паперу та картону, може
використовуватися лише до 10 % від загальної кількості.
Шляхи використання скопу, були висвітленні у багатьох публікаціях в наукових
журналах (як компоненту бетонних сумішей, у виробництві цегли, як основу гіпсової
штукатурки, як компонент деревно-волокнистих плит, як наповнювач теплоізоляційних
блоків), але жоден із досліджених способів не набув промислового використання. На
сьогоднішній день в промисловому масштабі для утилізації скопу використовують, лише
захоронення або спалювання, що має негативний вплив на навколишнє середовище.
Отже, проблема ефективної утилізації скопу паперових виробництв є актуальною.
Одним із можливих ефективних методів утилізації скопу може бути їх використання у
складі епоксикомпозитів.
В роботі як вихідну сировину використовували скоп паперових виробництв сухий
різного фракційного складу (0,5 мм >фракція А>1,0 мм; 1,0 мм>фракція Б>1,5 мм;
1,5 мм>фракція В>2,0 мм), епоксидну смолу ЭД-20, затверджувач ПЭПА. Значення
окисно-відновлюваного потенціалу (рН) – 6,5, вологість -85,4 %. До складу мінеральної
складової скопу входить йони Pb(II), Zn(II), Cu(II), Cd(II), Cr(II), Ni(II), Mn(II). Вміст
скопу в композитах складав 1–30 %.
При використанні скопу в композиції епоксикомпозиту відбувається зниження їх
деяких механічних показників. В залежності від фракції волокнистого матеріалу, опір
стисканню тим меншийчим чим більша фракція волокнистого матеріалу. При
використанні фракції А у кількості 5 % не відбувається погіршення якості полімерного
матеріалу. Наповнені скопом композити володіють порогом текучості, при навантаженні
має місце пластична деформація матеріалів. При додаванні скопу крихкості композиту
при їх випробуванні на стискання зменшується, міцність на розрив підвищується, усадка
матеріалу знижується. Загалом, в результаті виконання роботи можна зробити висновок
про те, що відходи волокнистого характеру паперових виробництв можуть бути
перспективним наповнювачем епоксикомпозитів, а одержані результати підтверджують
можливість використання скопу в промисловому масштабі.
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ОТРИМАННЯ ВУГЛЕЦЕВОЇ ТВЕРДОЇ ПІНИ НА ОСНОВІ ПЕКОПОЛІМЕРУ
Данило І. І., Крутько І. Г.
Донецький національний технічний університет, Покровськ, Україна
iryna.danylo@donntu.edu.ua
Пекополімер це новий клас термопластичних полімерних матеріалів на основі
кам’яновугільного пеку – дешевої сировини, отриманої при переробці кам’яного вугілля.
Пекополімер отримують шляхом низькотемпературної модифікації кам’яновугільного
пеку активними полімерами. Варіюючи технологічні параметри процесу та
співвідношення пеку та полімерів у суміші, можна отримати пекотермопласти з різними
властивостями, що дозволить створювати на їх основі матеріали різноманітного
призначення. Одним з перспективних напрямків використання пекотермопласту є
створення на його основі вуглецевих пін для застосування в якості теплоізоляційних
матеріалів, адсорбентів, носіїв для каталізаторів та легких теплообмінників.
З проведених нами досліджень зроблено висновок про можливість використання
пекополімеру в якості прекурсора для вуглецевих твердих пін. Для створення вуглецевої
піни на основі пекотермопласту, проводили процес низькотемпературної (170 °С)
модифікації кам’яновугільного пеку за допомогою полярних полімерів –
полівінілхлориду та поліметилметакрилату. Процес спінювання пекотермопласту
здійснювали за допомогою комплексного газоутворювача під тиском 2,65·105 МПа та
температурі 150 °С.
При спінюванні пекополімеру під тиском отримуємо тверду піну, яка
характеризується пористістю в діапазоні 18–34 % та уявною густиною 0,87–1,0 г/см3 в
залежності від складу пекотермопласту. З метою підвищення пористості твердої піни
проводили процес її окислення в повітряному термостаті при температурі 120–140 °С
протягом 26–34 год.
Окислену тверду піну було проаналізовано за морфологічними властивостями та
порівняно з твердою піною до проведення процесу окислення (рис. 1).

Рис. 1. Залежність пористості твердої піни до та після окислення
З діаграми спостерігаємо підвищення показника пористості з 23 % до 42 %
(зразок 1) для окисленої твердої піни в порівнянні з пористістю вихідної твердої піни.
Таким чином, за отриманими результатами можемо зробити висновок про
можливість використання нового композиційного матеріалу – пекополімеру – в якості
прекурсора для створення вуглецевої твердої піни. А процес окислення дозволяє
покращити морфологічні характеристики твердої піни та має позитивний ефект на
рівномірний розподіл пор та дрібнокоміркову структуру.
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ШКІРЯНА СТРУЖКА ЯК ДЖЕРЕЛО ПОХОДЖЕННЯ ВІДХОДІВ КОЛАГЕНУ
Dzeikala O., Prochoń M.
Institute of Polymer and Dye Technology, Faculty of Chemistry, Lodz University of
Technology, Stefanowskiego 12/16, 90-924 Lodz, Poland
Dzeikala.sandra@gmail.com
Шкіряна промисловість є дуже важливим елементом світової економіки, крім
прибутку цей сектор також створює величезну кількість відходів. Залишки від обробки
шкіри можуть бути джерелом цінних інгредієнтів, у тому числі колагену, який успішно
використовується як білковий наповнювач/додаток. На жаль, відходи цієї галузі часто
важко використовувати через вміст небезпечних сполук хрому. Один з етапів обробки
дублення є безпосереднє гарбування шкіри, завдяки цій обробці сировина стає стійкою
до гниття. Під час безпосереднього гарбування правильно підготовлена сира шкіра
тварин занурюється в розчин з різною концентрацією таніну. Частинки таніну
проникають через шкіру і утворюють поперечні міжланцюгові зв'язки між колагеновими
волокнами, внаслідок чого запобігається процес старіння білкової структури. Залежно
від виду використовуваних гарбарських речовин, кінцевий продукт може мати різні
властивості. Використовуючи рослинні гарбарскі речовини (наприклад: каштан, мімоза,
кора берези, кора дуба), отримують водонепроникну шкіру. Солі хрому як гарбарскі
речовини надають продуктам стійкість до хімічних речовин і світла. Через меншу
тривалість процесу обробки, найчастіше процес гарбування шкіри проводять у
присутності солей хрому III (Cr(OH)SO4) [1].
Щоб надати матеріалу рівномірну товщину, після видалення зайвої вологи, шкіра
піддається процесу стругання, в результаті утворюються стружки, що становлять від 2
до 20 % ваги шкіри. Ці залишки використовуються в певних галузях промисловості,
проте значна частина відходів не застосовується. Завдяки своїй високобілковій природі
ці відходи можуть бути добривним матеріалом чи сировиною для отримання гідролізату
білка. Стружка використовуються як наповнювач у гумових сумішах [2]. Ця добавка
покращує механічні властивості продуктів, одержуваних при одночасному збільшенні їх
біологічного розкладу. Дещо незвичним застосуванням виявилося виробництво
активованого вугілля з відходів, шляхом хімічної та фізичної активації, і який
використовується як адсорбент [3].
На підставі фотографій, зроблених за допомогою скануючої електронної
мікроскопії (SEM), видно (рис. 1), що стружка виготовлена з паралельних волокон,
близько розташованих поруч. Ці відходи характеризуються високоорганізованою
структурою з волокон, діаметр яких становить близько 100 нм.

Рис. 1. SEM фотографії: (зліва) хромовий колаген; збільшення: x10 000, (праворуч)
рослинний колаген; збільшення: х 10 000;
[1] W. Domański and al., Zagrożenia chemiczne w przemyśle garbarskim,
Bezpieczeństwo Pr. Nauk. i Prakt. 2001, 2, 6–9. [2] A. Przepiórkowska, and al., Chrome-tanned
leather shavings as a filler of butadiene-acrylonitrile rubber,Journal of Hazardous Materials,
2007, 252 [3] T. Kozielec, Niektóre operacje technologiczne przyczyniające się do
powstawania wad i nietrwałości skór wyprawionych, WNU Mikołaja Kopernika, 2010.
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БУДОВА ТА АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КРІОГЕЛІВ НА ОСНОВІ
ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ ТА ХІТОЗАНУ
Діхтярук Є. В.1, Матковський О. К.1, Котлярова А. Б.2, Котик О. А.2, Гунько В. М.1
1
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАНУ, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 17
2
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАНУ, 01601,
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eugenchemlab@gmail.com
Гідрогелі на основі полімерних матеріалів – зшиті, зазвичай гідрофільні системи,
здатні набухати у воді, формувати нерозчинну тривимірну просторову сітку, і вони
характеризуються великими зворотніми деформаціями без руйнування каркасу. Метод
кріоструктурування є досить технологічним способом отримання макропористих (рис. 1)
полімерних гідрогелів (кріогелів), що полягає у формуванні тривимірної пористої
структури в присутності гетерофази замороженого розчинника, тобто пороутворювача,
як правило, води. Кріогелі можуть утримувати воду в межах тривимірної сітки
полімерних ланцюгів, що обумовлює ряд властивостей: проникність, набухання тощо. З
рис. 1 видно, що найбільша кількість пор на зрізі сухого кріогелю лежить в межах 80–
150 мкм за розміром, що свідчить про його переважну макропористість. Виконано
дослідження адсорбційних властивостей кріогелів для оцінки перспективності їх
застосування як біосумісних сорбентів. Наявність функціональних груп в полімерних
компонентах кріогелів (лігнін, хітозан) та їх макропориста будова створюють
передумови для специфічних адсорбційних взаємодій як у випадку низько-, так й високомолекулярних адсорбатів, та можуть дозволити їх використання не лише в якості
«контейнерів», а й в якості ефективних сорбентів.
Було синтезовано зшиті глутаровим альдегідом кріогелі із водних розчинів
полівінілового спирту (ПВС) та хітозану, а також кріогелевий композит із додаванням
10 % крафт-лігніну. Кріожелювання проводили в умовах атмосферного (КАТ) та в
кріобомбах за підвищеного тиску (КВТ). В якості модельних йонів металів для сорбції
було обрано мідь(ІІ). Початкова концентрація Cu2+ становила 53,10 мг/л при рН 6,1.
Результати наведено в табл. 1, які вказують на ефективність вилучення Cu(ІІ).
Таблиця 1. Концентрації та ступінь вилучення
Cu(ІІ)
Кріогелі при Концентрація
Ступінь
ПВС :
Cu(ІІ),
вилучення, %
хітозан 1:3
мг/л
КВТ
5,29
90,0
КАТ
3,84
92,8
КАТ з
8,49
84,0
лігніном
Рис. 1. Зображення кріогелю
низького тиску, зроблене
конфокальним мікроскопом
Найбільший ступінь вилучення у 92,8 % забезпечує кріогель, синтезований за
умов атмосферного тиску, що забезпечує наявність мікропор у стінках макропор. Добавка
лігніну погіршує сорбційні властивості, можливо, за рахунок зменшення доступності
активних центрів, здатних до комплексоутворення з Cu2+, за рахунок ущільнення стінок
макропор. В наслідок цього ж ефекту кріожелювання за підвищеного тиску незначно
погіршує сорбцію йонів. Таким чином, було показано, що синтезовані кріогелі
проявляють добрі сорбційіні властивості та можуть слугувати біосумісними сорбентами.
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МОНОМЕР НА ОСНОВІ ВИСОКООЛЕЇНОВОЇ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ
ТА ЙОГО ЕМУЛЬСІЙНА ГОМОПОЛІМЕРИЗАЦІЯ
Домніч Б. С., Кірянчук В. Ф.
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
dbogdan2507@gmail.com
Як альтернатива синтетичних полімерів, одержаних на основі мономерів
нафтохімічного походження останнім часом привертають увагу полімери на основі
мономерів природнього, зокрема, рослинного походження.
Метою даного дослідження є синтез мономеру через реакцію переестерифікації
української високоолеїнової соняшникової олії (ВСО), ТМ «DANKEN», Україна, з
високим вмістом олеїнової кислоти та дослідження його емульсійної гомополімеризації.
Реакцію переестерифікації здійснювали за методикою [1] через взаємодію N-(2гідроксиетил)акриламіду з ВСО у тетрагідрофурані у присутності каталітичної кількості
лугу. По закінченні реакції одержаний мономер очищували відділенням водорозчинних
реагентів (надлишку N-(2-гідроксиетил)-акриламіду, NaOH, тетрагідрофурану)
промиванням водним розчином NaCl за методикою [1]. Основним реагентом у
одержаному продукті є мономер N-акрилоїл-N-етиленолеат (ОМ) (рис.). Будова
мономеру ОМ підтверджена 1H ЯМР спектроскопією.

Рис. Структура вінільного мономеру N-акрилоїл-N-етиленолеату
Було показано, що ОМ здатний до радикальної емульсійної гомополімеризації.
Емульсійну полімеризацію ОМ проводили при 75 °С і співвідношенні фаз олео:водна як
1:9, в атмосфері аргону. Ініціатором слугував амоній персульфат (концентрацію
варіювали у межах 0,0125–0,0209 моль/л), емульгатором – натрій додецилсульфат
(концентрацію варіювали у межах 0,0099–0,0495 моль/л). Полімеризація відбувалась з
високими швидкостями до конверсії мономеру 80–93 % (протягом 20–50 хвилин)
(рисунок). Одержані стійкі латекси, які утворювали прозорі плівки на поверхні
підкладинок з високою адгезією.
У перспективі такі латекси можуть бути запропоновані як пластифікуючі
гідрофобні добавки для емульсійних лакофарбових матеріалів, які збільшують адгезію.
Вони можуть бути запропоновані для створення, фарб для покриттів, особливо
тих, що використовують для оздоблення приміщень, для одержання композитів,
адгезивів, пластифікаторів та інших матеріалів. Їхнє рослинне походження робить їх
перспективними унаслідок малої токсичносі і використання української сировини.
Література
1. Кір’янчук В. Ф., Демчук З. І., Когут А. М., Шевчук О. М., Воронов А. С.,
Воронов С. А. Синтез акрилоїламіноетилоливату з тригліцеридів оливкової олії та його
вільнорадикальна гомо – та кополімеризація. Вісник Національного університету
«Львівська політехніка». Збірник наукових праць. Серія “Хімія, технологія речовин та їх
застосування”. 2018. № 886. С. 196–204.
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ELECTROCHEMICAL OXIDATION OF 2-AMINOTHIAZOLE ON SnO2
ELECTRODE
Dubenska L., Horbenko Yu., Aksimentyeva O.
Ivan Franko National University of Lviv, 79005, Kyryla & Mephodia Str. 8, Lviv, Ukraine
lidiya.dubenska@gmail.com
Conducting polymers have been a subject of intensive research, since their discovery in
1970s, due to their intriguing electronic and redox properties and numerous potential
applications in many fields – as biosensors, corrosion inhibitors, ion sensors, in electrochromic
display devices and electrochemical batteries [1, 2]. Poly(2-aminothiazole) (PAT) is an
electrically conductive aromatic conjugated polymer that has a lot of valuable properties, in
particular anticorrosive, antimicrobial and antitumor activities, heavy metal sensing
applications [3, 4].
Several strategies were reported for the nanostructured conducting polymers synthesis,
including template-based, template-free and physical approaches, for example, electrospinning.
The electrochemical polymerization technique is very useful for producing thin polymer films
on different surfaces, because of its simplicity. This method enables to influence the resulting
polymer properties by reaction conditions. In addition, the polymer films can be synthesized
directly on the electrode surface. Moreover, electrochemical synthesis technique allows
obtaining a simultaneously doped conductive polymer, the deposition of insoluble polymers,
uniform coating and easy electrochemical control of the thin thickness.
In this study, the conditions of 2-aminothiazole electrodeposition on the optical
transparent electrode, covered with conductive SnO2 layer, have been investigated. Thin films
of PAT were obtained from aqueous solution of 2-aminothiazole (AT) in cyclic voltammetry
mode at the presence of sulfuric or oxalate acid as electrolyte. Polymerization mechanisms
including the oxidation and reaction of -NH2 group were suggested for the electrochemical
polymerization of aminothiazole and its derivatives [1, 2]. The multisweep cyclic
voltammogram of AT showed that electrooxidation of AT take place during first potential
sweep at the peak potential E = 1,0 V (versus Ag/AgCl reference). This peak disappeared after
the first cycle and in second – a new peak at E = 0.7 V appeared. The peak current and potential
value did not change in subsequent cycles. At the end of the electrolysis, a light yellow-brown
polymer was formed on the working electrode surface.
The optical absorption spectra of PAT films were studied. Beside absorption near 370–
380 nm (π- π* transition between π-bonding to an antibonding π orbital) in it has been observed
broad absorption band at around 570 nm, which can be assigned to n–π* transition in the
conjugated polymer. Also, the influence of doping with ferric compounds (K3[Fe(CN)6], FeCl3)
on PAT absorption spectra, both by chemical and electrochemical methods, was established.
The obtained results will be used for development new sensor films for heavy metals and toxic
gases detection.
1. Dubrovskyi R. A., Aksimentyeva O. I. Anodic synthesis and properties of
polyaminithiazole. Electrokhimia. 44 (2008) 252–255.
2. Ciftci H., Testereci H. N., Oktem Z. Electrochemical polymerization of 2aminothiazole. Polym. Bull. 66 (2011) 747–760.
3. Solmaz R., Kardas G. Electrochemical synthesis and characterization of poly-2aminothiazole. Progress in Organic Coatings. 64 (2009) 81–88.
4. Morales-Morales J. A., Villamarin A. F., Florez-López E. Rios-Acevedo J. J. Study
of the electrochemical oxidation of 2-Thiazolamine and 2-Oxazolamine on a platinum wire as
working electrode. Journal of Physics: Conf. Series. 1119 (2018) 012006.
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POLY(ACRYLATE)SILICA MEMBRANES FOR FUEL CELLS
Zhyhailo M. M., Demchyna O. I., Yevchuk I. Yu., Rymsha Kh. V., Zhuravetska I. M.
Department of Physical Chemistry of Fossil Fuels L.M. Lytvynenko Institute of PhysicoOrganic Chemistry and Coal Chemistry NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine
zhyhailo.mariia@gmail.com
Hydrogen technology is considered as a great opportunity to reduce emissions and
increase the value of “clean” energy. Fuel cells may be used for heating and electrification of
buildings, as an alternative fuel for cars and trains, and so on. Compared to conventional
systems of energy production, fuel cells are more efficient due to the electrochemical principle
of operation. Therefore, the efforts of the researchers all over the world are directed to
acceleration of the deployment of fuel cell technology. One of the challenges is the development
of the effective proton conductive membrane (PEM) for fuel cell.
The series of cross-linked membranes were prepared by UV-initiated polymerization of
acrylic monomers (acrylonitrile AN, acrylic acid AA, 4-vinylbenzene sulfonate NaSS,
ethyleneglycole dimethacrylate EGDMA) in the presence of photoinitiator (IRGACURE 651,
2 wt. %) and 3-methacryloxypropyl trimethoxysilane (MAPTMS)-based sol-gel system,
introduced into the polymerizing mixture before gelation. The formation of hybrid organicinorganic structure involves intermolecular interactions, such as hydrogen bonding,
electrostatic interactions, Van der Waals forces. The structure and morphology of the obtained
materials were characterized by FTIR and SEM, respectively.

a)
b)
Fig. 1. FTIR spectrum (a) and SEM image (b) of polyacrylate/silica membrane
Proton conductivity of the synthesized membranes measured at 30 °C as well as water
uptake were found to depend on the content of inorganic component (Fig. 2).
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Fig. 2. Proton conductivity (a) and water uptake (b) vs SGS content
The values of proton conductivity of the obtained membranes are relatively high – up
to 2.85·10-3 Sm/cm for the sample S5 (10 wt % of SGS added). Water uptake increases with
the increase in the content of inorganic component reaching 24.2 wt. % for the sample S5. The
synthesized PEMs are good candidates for fuel cell application.
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ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ РИБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ У ВИРОБНИЦТВІ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
Завгородня К. О., Варлан К. Є.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна
konstvarlan@meta.ua
За останніми статистичними даними, світове виробництво та споживання
полімерної продукції сягає майже 300 млн. т. Понад 40 % від її обсягу складають
пакувальні матеріали – вироби нетривалого вжитку, які після використання потребують
утилізації. Хоча в розвинених країнах Європи доля утилізованих полімерних відходів
вже зараз сягає (65–95) %, кількість неутилізованих відходів у цілому залишається
досить значною. Зокрема, в Україні щорічно з 11 млн. т твердих побутових відходів 50 %
припадає на полімери, з них підпадає під утилізацію хіба що третина. Решта
накопичується на звалищах або взагалі у навколишньому середовищі, що з огляду на
вкрай повільне розкладання переважної більшості пакувальних та інших полімерів вже
створило значну екологічну проблему. Іншою проблемою, пов’язаною з виробництвом
та використанням полімерів є сировинна криза, яка за деякими оцінками стане відчутною
у найближчі десятиріччя. Переважна частка світового обсягу полімерної продукції має
синтетичне походження; сировиною для більшості полімерів є викопні вуглеводні,
розвідані поклади яких виснажені. Натомість доля відновлюваної рослинної сировини у
сучасному виробництві полімерів складає лише 1 %.
Вищенаведене обумовлює актуальність та перспективність досліджень,
спрямованих на створення нових екологічних полімерних матеріалів на основі
відновлюваної сировини, здатних швидко розкладатися у природних умовах після
закінчення терміну їх використання. У цьому сенсі нашу увагу було зосереджено на
відходах рибної промисловості – лусці й шкірі Abramis brama та Rutilus. Порівняно з
іншими видами колагенвмісній сировині риб’яча луска і шкіра мають обмежений попит,
тому останнім часом збільшилася кількість публікацій та патентів стосовно переробки
цієї сировини з метою отримання продуктів різноманітного призначення. Є дані про
виготовлення посуду, пакувальних, конструкційних та захисних матеріалів з
використанням риб’ячої луски.
Нами проведені дослідження з
визначення умов переробки луски і
шкіри
вищенаведених
риб
у
екологічні споживчі вироби, зокрема
контейнери та пакувальні матеріали
для фасування харчових продуктів.
Отримані результати вказують на
можливість створення композиційних
матеріалів з регульованим ступенем
наповнення
дисперсними
мінеральними частинками на кшталт
гідроксиапатиту, сформованими в
процесі переробки луски з наявних в
ній мінеральних речовин (рис. 1).
Рис. 1. Мікрофотографія наповненого
композиційного матеріалу на основі
продуктів переробки риб’ячої луски і шкіри
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ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ ОСНОСКИ НА СТАБІЛІЗАЦІЮ
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СКЛОПЛАСТИКОВИХ ВИРОБІВ
Карандашов О. Г., Бабічев О. О., Авраменко В. Л., Підгорна Л. П.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
Харків, Україна
nokturnok@gmail.com
Склопластикові вироби з епоксидних олігомерів зайняли важливе місце у ряді
промислових галузей, серед яких електро- та радіотехніка, авто-, судо- та авіабудування,
як виробу конструкційного призначення, при виготовленні хімічно стійких
транспортних систем. Використання склопластикових труб у багатьох з цих галузей
передбачає не тільки їх високі експлуатаційні властивості, а й стабільні показники за
всією довжиною виробу. Косошаре поздовжньо-поперечне намотування періодичним
способом є метод виготовлення склопластикових труб, за допомогою якого можливо
отримання виробів з високими фізико-механічними властивостями та заданим їх
співвідношенням у поздовжньому і поперечному напряму у широкому інтервалі. Але
обмежене використання цього методу та недостатня дослідженість призводить до
отримання виробів з неоднорідними властивостями.
З метою підвищення якості склопластиків, а саме стабільності фізико-механічних
властивостей за довжиною виробів, таких як руйнівна напруга при розтягу у
поздовжньому та поперечному напрямах, проведено дослідження їх залежності від
пливу ряду технологічних параметрів намотування, одним з найголовніших з яких є
температура оправки, на яку відбувається намотування просоченого наповнювача та на
поверхні якої формується та структурується виріб. Для пояснення процесів, які
призводять до стабілізації механічних показників, проведено визначення вмісту
полімерного компаунду у склопластиковому виробі та його ступінь структурування за
кожним температурним режимом оснастки. Результати досліджень наведені у таблиці,
де відображені мінімальні та максимальні значення параметрів, які визначаються.
Руйнівна напруга, МПа
Вміст
Ступінь
полімерного
структурування, у поперечному у поздовжньому
компаунду, %
%
напрямі
напрямі
min
max
min
max
min
max
min
max
20
29,4
29,9
94,8
95,8
380
385
110
130
30
29,4
29,8
95,5
96,4
380
390
115
130
40
29,2
29,6
95,8
96,5
385
390
120
130
50
28,6
28,7
96,4
96,8
390
400
130
140
60
28,4
28,6
96,3
96,7
400
405
140
140
Результати дослідження вказують, що за рахунок підігріву оправки вдалось не
лише стабілізувати фізико-механічні властивості, а й підвищити їх. Стабільність
показників у поперечному напрямі була досить високою ще на початковому рівні, а у
поздовжньому – різниця між отриманими даними після підігріву оправки знизилась з
20 % до 1–2 %. Зауважимо, що у поперечному напрямі різниця значень руйнівної
напруги залежала від місця відбору зразка. Так зразки з початку намотування мали
найнижчі показники, а кожен наступний наближався до максимального значення. У
поздовжньому напрямі такої залежності не зафіксовано. Причиною цього є зміна якості
просочення поздовжнього наповнювача, що відбувається лише на оправці, та не вздовж
вісі, а у перетині виробу. Покращення якості просочування скляного наповнювача також
видно за зменшенням вмісту полімерного компаунду у склопластику.
В результаті дослідження була встановлена залежність експлуатаційних
характеристик від температурного режиму підігріву оправки, на яку здійснюється
намотування, та більш ретельно розглянуто механізм просочення скляного наповнювача
під час косошарого поздовжньо-поперечного намотування.
Температура
оправки, °С
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ ЦУКРОВОЇ
ТРОСТИНИ
Коваленко А. В.1, Галиш В. В.1,2, Пасальський Б. К.3, Чикун Н. Ю.3
1
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна
2
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, НАН України, м. Київ, Україна
3
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна
v.galysh@gmail.com
В останнє десятиліття в усьому світі зростає зацікавленість до розробки нових
методів отримання цінної продукції з відновлюваної сировини. Особливий інтерес
представляє хімічна та біохімічна переробка вторинних лігноцелюлозних матеріалів, а
саме рослинних залишків агропромислового комплексу. На сьогодні незначна частка цих
відходів спалюється як тверде паливо, але більшість з них все ще не знаходить користі
та потребує утилізації. У зв’язку з цим існує потреба у розробці ефективних способів їх
переробки. Будь-які рослинні матеріали складаються з целюлози, геміцелюлози, лігніну
та інших компонентів у невеликих кількостях, які виявляють різні властивості,
включаючи сорбцію, завдяки багатокомпонентному складу та наявності різних активних
функціональних груп. Переробка відходів та побічних продуктів рослинного
походження в напівфабрикати та волокнисті біосорбенти вважається перспективною
сферою хімічної технології та екології.
Багаса (залишки стебла після вилучення соку) та солома (листя) – це побічні
продукти низької цінності, що є результатом переробки цукрової тростини, що можуть
вважатися перспективним матеріалом для отримання ряду цінних продуктів. Результати
дослідження показали, що багаса (целюлоза 42,1 %, 33,8 % геміцелюлоза, лігнін 21,4 %,
0,8 % екстрактивних речовин 3 %), та солома (целюлоза 37,2 % геміцелюлоза 30,6 %,
лігнін 19,6 %, речовини екстрактивні 4,3 %, мінеральні речовини 7,8 %) цукрової
тростини є близькими за вмістом основних компонентів. Загалом отримані дані свідчать
про високий вміст компонентів вуглеводної складової в досліджених матеріалах.
Високий вміст високомолекулярного полісахаридного компонента може свідчити про
високу механічну міцність волокон. Поверхня матеріалів неоднорідна і містить макрота мікро-пори (рис. 1).

Рис. 1. Мікрофотографії поверхні відходів переробки цукрової тростини:
а – багаса; б – солома
Методи адсорбції/десорбції азоту та сорбції парів бензолу були використані для
дослідження пористої структури досліджуваних матеріалів. Відповідно до одержаних
даних, питома поверхня та боєм адсорбційних пор багаси та соломи складають 1,35 м2/г
і 0,08 см3/г та 1,93 м2/г і 0,05 см3/г. Такі матеріали можуть знайти широке використання
для одержання сорбентів для вирішення екологічних проблем забруднення водойм,
волокнистих напівфабрикатів для паперової галузі, мікрокристалічної целюлози для
фармацевтичної промисловості та ін.
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MECHANISM OF FORMATION OF POLYMERIC PHOSPHATES AT THE HEAT
TREATMENT OF CRYSTALLOHYDRATES OF DIVALENT METALS
Antraptseva N. M.1, Korechko S. A.1, Koval L. B.2
1
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
2
V. I. Vernadskii Institute of General and Inorganic Chemistry Ukrainian National
Academy of Sciences, Kyiv, Ukraine
aspirant_nubipu@ukr.net
By researches of double phosphates MII1-xMIIx(H2PO4)2·2H2О (MII=Mg, Mn, Co, Zn),
for the first time it is established, that one of peculiarities of their thermolysis is ability to the
intramolecular hydrolysis. As a result of this process the dihydrophosphates thermolysis is
accompanied by formation of free phosphoric acids, which expose to condensation and take
part in formation of polymeric phosphates.
Such rules of solidphase transformations and the reasons of polymer formation were
established by generalization of obtained experimental data:
1. The thermolysis of dihydrophosphates occurs in step-wise. The first stage
characterizes removal of crystal water on two different mechanisms in an interval 80–190 °C.
One of them – molecular – provides its removal as a molecular unit and realizes with formation
MII1-xMIIx(H2PO4)2. The second mechanism – dissociation – is consequence of the protolytic
dissociation of water molecules, which leads to the intramolecular hydrolysis of salt with
formation in products of thermolysis of free phosphoric acids.
2. The formation of acids continues during removing of constitution water (the second
stage of thermolysis, 190–270 °С). Their maximal quantity (18–22 % mass. Р2О5 acid.) is
established in products of dehydration MII1-xMIIx(H2PO4)2·2H2О at removal of 2,2-2,5 mole
H2O and decreases at their further heating.
Characteristic peculiarity of this thermolysis stage is realization of processes of anionic
condensation, both in a salt component of partial dehydration phosphates, and in an acid
component. Poly- and metaphosphoric anions are formed as a result of these processes
according to the following schemes:
nH3PO4 → Hn+2PnO3n+1 + (n-1)H2O;
Hn+2PnO3n+1 → HnPnO3n + H2O (n = 26).
The most fullest condensation of free phosphoric acids occurs upon removal of 2,8–3,2
mole Н2О. Hn+2PnO3n+1 are formed and as a result of disproportionations of protonized
condensed phosphates according to the schemes:
2H2P2O72- → H4P2O7 + P2O74-;
2H3P3O102- → H5P3O10 + HP3O104-.
Anionic condensation of the salt component is realized in the greater measure (n = 8)
and is accompanied by the complex structural reorganizations including amorphicity of
intermediate products (210–260 °C) and formation of new crystal phase’s structures.
3. The formation of a thermolysis finished product – solid solutions of polymeric
phosphates of composition (MII1-xMIIx)2P4O12 (MII=Mg, Mn, Co, Zn; 0<х<1,00) – is realized
simultaneously according to two parallel routes. One of them provides for dehydration of the
acidic lowmolecular condensed phosphates according to classically known scheme. The second
route, for the first time established in the present work – interaction of polyphosphoric acids
with the middle condensed phosphates:
Hn+2PnO3n+1 + PnO3n+1(n+2)- → (n+2)/2 P4O124- + (n+2)/2 H2O.
The quantitative ratios between the two thermolysis routes are determined by the nature
of the cation. With increase in composition of solid solutions of manganese (ІІ), cobalt(ІІ) or
zinc the quantity of free phosphoric acids increases. The share of their participation in formation
of solid solutions of polymeric phosphates increases (up to 20–25 %).
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ПОЛІСАХАРИДИ У ЛІКУВАННІ ПОШКОДЖЕНЬ ШКІРИ
Кучинська Д. А., Калінчук О. О., Іщенко О. В.
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна
e.ishchenko5@gmail.com
Останні десятиліття відзначаються значними успіхами в медичних дослідженнях
як природних, так і синтетичних матеріалів, що полегшують регенерацію тканин шляхом
доставки біомолекул. Тому є доцільним розглядати використання полімерних систем
природного походження на основі полісахаридів. Ці біополімери – є активні біосумісні
системи, які здатні пролонговано та контрольовано стимулювати регенерацію
пошкодження шкіри. Цей процес відбувається за рахунок унікальних біологічних та
фізико-хімічних властивостей та можливостям отримання необхідних лікарських форм –
біомембран, гідрогелів, матриць.
Характерними представниками цього класу є гіалуронова кислота, сульфітовані
галактани червоних водоростей, альгінова кислота та її солі, пектини і деякі
геміцелюлози вищих рослин. Полісахариди являють собою поліелектроліти і мають
дуже високу водоутримуючу здатність, за рахунок чого можливе створення лікарської
форми у вигляді гідрогелю, та з введенням в нього активного фармацевтичного
інгредієнту. За рахунок набухання і біодеградації полімеру досягається дозоване
вивільнення з ньому лікарського засобу. Таким чином, утворюється лікувальне депо –
біополімер-ліки, при цьому можливо підтримати необхідну концентрацію лікарської
речовини в ураженій області протягом тривалого часу. Лікувальний ефект посилюється
за рахунок синергії впливу на пошкоджені тканини ліків і власного біологічного впливу
полімеру. Абсорбційні-десорбційні властивості гідрогелів залежать від способу їх
отримання та щільності утвореною полімерної сітки. Можливе використання не одного,
а двох біополімерів, в ряді випадків після їх модифікації.
Досліджували до якого ступеня допустима заміна альгінату натру іншим
полісахардом, щоб суміш зберегла здатність до утворення з іонами Са2+ формостійких
гелів. У роботі досліджували композиції на основі альгінату натру та кукурудзяного
крохмалю у співвідношеннях (1:3; 1:1; 3:1), з яких отримували плівки методом поливу з
наступною обробкою розчином кальцію глюконату. Досліджували отримані плівки на
водорозчинність та водопоглинання.

Рис. 1. Кінетичні залежності водопоглинання
плівок на основі альгінату кальцію
та крохмалю

Рис. 2. Кінетична залежність
водопоглинання від вмісту
у композиції крохмалю

У водному середовищі гідрогелеві плівки за рахунок осмотичних сил ізотропно
набухали та зберігали свою цілісність. З рис. 1, 2 видно, що вміст крохмалю призводить
до зниження ступеня водопоглинання, але плівки не водорозчинні. Таким чином вмістом
крохмалю можна регулювати кінетичні властивості вивільнення лікарського препарату
з плівки.
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ONE-STEP PREPARATION OF SiO2/PLGA HYBRID MATERIAL
AND STUDY ITS STRUCTURE
Kyshkarova V. V., Vaclavikova M., Melnyk I. V.
Institute of Geotechnics, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovakia
kyshkarova@saske.sk
The synthesis of organic-inorganic hybrid materials using sol-gel process has been
widely investigated. They are prepared through the reaction of hydrolytical polycondensation
between metal alkoxides andorganic-containing precursors. One of the approaches could be the
development of the hybrid material is based on thein corporation of oligomers and polymers
species into the inorganic matrix constituted primarily by Si-O-Si. Such materials can show
not only combined properties of organic and inorganic components but also synergistic features
due to hybridization at the nanometer level.
In this studyas inorganic precursor was used tetraethyl orthosilicate (TEOS), as an
organic polymer – PLGA, a copolymer of poly lactic acid (PLA) and poly glycolic acid (PGA).
PLGA is normally an acronym for poly D,L-lactic-co-glycolic acid where D- and L-lactic acid
forms are in equal ratio. PLGA polymer exhibits excellent biocompatibility, long-standing track
record, and properties for continuous drug release, it is widely used in biomedical field.
The synthesis was carried out in acetone due to PLGA solubility. Firstly, TEOS was
hydrolysed with HCl catalyst, and then oligomer of organic polymers (PLGA) was added. To
start condensation reaction sodium fluoride was used. After 24h a gel was formed, after that, it
was crushed, washed and dried in oven at 100 C.
The composition of the hybrid material was considered by elemental analysis, acid-base
titration, electrokinetic potential measuring, and IR spectroscopy. All these methods confirmed
the presents of acid groups, their content 3.4 mmol/g, the isoelectric point value is at pH = 2.23.
IR spectroscopy confirmed the presence of the characteristic absorption bands for PLGA and
silica (Fig. 1), as well as SiO-R which may mean co-condensation between the two
components in such hybrid. The size of the obtained particles according to photon crosscorrelation spectroscopy is about 307 nm, specific surface area is 15 m2/g, so this material is
non-porous.

Fig. 1. IR spectrum of SiO2/PLGA material
Thereby, a one-stage method of synthesis of new hybrid material with acidic groups was
developed, its application will be further explored.
Acknowledgment: The research has been supported by the project VEGA 2/0156/19 as
well as by H2020- MSCA-RISE-2016-NANOMED project No 734641.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИТІВ,
НАПОВНЕНИХ ПРОМИСЛОВИМИ МЕТАЛЕВИМИ ВІДХОДАМИ
Лебедєв В. В., Дрюк Т. М., Кувалдіна К. О., Дунаєва А. Р., Кротова Г. М.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
vladimirlebedev1980@ukr.net
Епоксидні олігомери є важливими інженерними термореактивними матеріалами
з широким промисловим застосуванням в клейових, електронних, аерокосмічних та
морських системах. Висока хімічна стійкість до впливу агресивних середовищ, достатні
діелектричні властивості і підвищена зносостійкість обувлюють широке застосування
епоксидних композиційних матеріалів. На сьогоднішній день композиції на основі
епоксидної матриці ефективно використовують для захисту технологічного обладнання,
виготовленого від корозії та покращення фізико-механічних та теплофізичних власних
деталей та машин у багатьох інших розроблених галузях. Таким чином, створеня нових
матеріалів з удосконаленими комплексом експлуатаційних характеристик є однією з
основних задач виробництва епоксидних композиційних матеріалів.
У роботі наведене дослідження, яке присвячене проблемi утилiзацiї пилу
металургiйної промисловостi як армуючого наповнювача епоксидних композитiв. Була
оозроблена i дослiджена полiмерна композицiя «холодної зварки», що включає
епоксидний дiановий олiгомер, амiнний затверджувач i наповнювач – дрiбнодисперснi
вiдходи металiв.
З метою пiдвищення теплостiйкостi i мiцнiстних характеристик в якостi
затверджувача використовувався полiетиленполамiн. Для зниження температури i
скорочення часу затвердiння в якостi прискорювача використовувався триацетат
марганцю. Встановлена можливiсть утилiзацiї дрiбнодисперсних металовмiсних
вiдходiв металургiйних виробництв в якостi наповнювача епоксидних композитiв
холодного затвердiння.
Виявлено, що оптимальний вмiст пилу ливарних виробництв в композитi
знаходиться на рiвнi 45–60 %. При цьому вмiстi спостерiгається найвища ударна мiцнiсть
на рiвнi 40–50 МПа i температура розм'якшення в iнтервалi 170–190 °С. Встановлено, що
iз збiльшенням кiлькостi наповнювача вiд 40 % до 70 % ступiнь зшивання зростає вiд
88 % до 98 % вiдповiдно. Проте, при вмiстi наповнювача менше 45 % або бiльше 60 %
знижується ударна мiцнiсть одержаних композитiв.У композицiях з найвищими
експлуатацiйними характеристиками спостерiгається оптимiзований вмiст наповнювача
i прискорювача.
В цiлому, одержанi епоксиднi композити за своїми експлуатацiйними
характеристиками перевершують вiдомi аналоги холодного затвердiння. Встановленi
залежностi ударної мiцностi, температури розм'якшення i ступеня зшивання вiд вмiсту
вiдходiв в композитi, що дозволяють розраховувати оптимальний склад композитiв
залежно вiд необхiдних властивостей
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НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ
ІЗ ПОКРАЩЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Лисенков Е. А.
Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна
ealysenkov@ukr.net
Полімерні нанокомпозити, які містять нанонаповнювачі різної природи, зокрема
наночастинки різних металів, вуглецеві нанотрубки, шаруваті силікати тощо
характеризуються
спеціальними
оптичними,
каталітичними,
електричними,
механічними, антимікробними властивостями, а також високою міцністю,
теплопровідністю
і
радіопоглинальними
характеристиками
та
широко
використовуються в електроніці, оптиці, приладобудуванні, машинобудуванні,
народному господарстві, медицині та інші галузях.
Традиційний шлях створення нанокомпозитів типу полімер-нанонаповнювач
здебільшого є багатоступеневим, наприклад синтез наночастинок металів або їх оксидів
із подальшим введенням в об’єм полімеру. Недоліком цього підходу є забезпечення
рівномірного розподілу наночастинок у полімерній матриці через потужні сили ван-дерваальсівського притягання. Для вирішення цієї проблеми, поверхню наночастинок
хімічно модифікують для покращення диспергування у полімерній матриці а також для
зменшення сил притягання і запобіганню агломерації. Проте, цей метод призводить до
порушення ідеальності атомної структури наночастинок, тому їх функціональні
характристики значно знижується.
Новими і перспективним засобом регулювання структури і властивостей
функціональних нанокомпозитів є метод впливу фізичних полів різної природи
(температурного, магнітного, електричного, ультразвукового та інших) на формування
структури та властивостей нанокомпозитів, а також використання комбінованих
нанонаповнювачів, що дає змогу отримувати матеріали з програмованим комплексом
характеристик.
Також, одним із перспектривних методів забезпечення рівномірного розподілу
наповнювача у полімерній матриці є метод in situ, тобто отримання нанокомпозитів у
процесі синтезу. Цей метод є технологічно досконаліший у порівнянні з іншими
методами, оскільки дозволяє виключити ряд технологічних стадій у виробничому
процесі (розчиненні полімеру, екструзія, яка вимагає застосування стабілізаторів,
додаткове гранулювання, сушка та ін).
У роботі виготовлені експериментальні зразки функціональних нанокомпозитів,
які містять наповнювачі різної природи (наночастинки металів, шаруватих силікатів –
монтморилоніту, лапоніту; вуглецеві нанотрубки) новітніми методами: під дією
постійних фізичних полів (температурного, електричного) та з використанням
комбінованих нанонаповнювачів.
Показано, що отримані матеріали зі зниженим порогом перколяції можуть
використовуватися як сенсори тиску та температури, а також як електро- та
теплопровідні покриття з підвищеною механічною міцністю.
Для новостворених функціональних полімерних систем, що містять нанонаповнювачі різної природи встановлено взаємозв’язок «нанокомпозит – тип
нанонаповнювача – метод формування – структура – властивості – застосування»,
сформульовано основні принципи регулювання їх структурної організації,
теплофізичних, термомеханічних та електрофізичних властивостей, що має практичну
направленість. Запропоновані перспективні напрямки їх практичного застосування в
сферах контролю зовнішнього середовища, електроніці, оптиці та медицині.
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GLAUCONITE/POLYANILINE - PHOSPHORIC ACID COMPOSITES
AND THEIR SORPTION PROPERTIES OF Cr(VI)
Nesterivs’ka S., Mаkogon V., Yatsyshyn M., Saldan І., Reshetnyak О.
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
solomiia.nesterivska@gmail.com
In recent years, the high number of hybrid composite materials (HCMs) has been created
by combination of the properties of electrically conductive polymers and various inorganic
substances. A considerable group of these composites consist the materials based on polyaniline
(PAn) and natural minerals (NMs), namely montmorillonite, kaolinite, zeolite, glauconite (Gl)
etc. [1]. Such HCMs can be used in the electronics industry as fillers of protection screens for
electromagnetic radiation, pigment additives for anti-corrosion coatings of metals and alloys,
sensitive elements of chemo- and biosensors, moisture sensors, components of rheological
fluids etc.
One important direction of the study of polyaniline composites with NMs, in particular
Gl/PAn, is their ability to remove Cr(VI) ions from waters of different nature in the results of
its sorption with polyaniline chains. Cr(VI) ions is 500 times more toxic comparatively to
Cr(III) and easely go to the aqueous environment in the form of Cr2O72–, HCrO4– or CrO42–
oxyanions in the results of electrostatic repulsion between these anions and the negatively
charged soil particles. The main sources of environmental pollution by chromium are the
mining and processing of chromium ores, productions of wood preservatives, galvanic coatings
industry, leather processing, paint production and more.
Studies on the sorption properties of individual polyaniline and glauconite/polyanilinephosphoric acid composites (Gl/PAn-PhA) in relation to Cr(VI) were carried out for the
samples synthesized by oxidative polycondensation of aniline by ammonium peroxydisulfate
in the 0.1–2.0 M phosphoric acid aqueous solutions respectively in the absence or presence of
fine dispersed glauconite [2]. The PAn : Gl mass ratio was 1 : 1. An important condition for
efficiency of sorption is the formation of Gl/PAn-PhA composites with an amorphous structure
of PAn. There is determined that such PAn under the used experimental conditions is
precipitated on the glauconite particles (matrice) in the form of the emeraldine salt of
phosphoric acid and is H-bonded to the glauconite surface. Thermogravimetrical studies of the
samples of individual PAn and Gl/PAn-PhA composites confirmed their stability within 20–
200 °C temperature interval, which wides greatly the enhances of the scopes of their use.
It is shown that the synthesized samples of PAn and Gl/PAn composites, doped by
phosphoric acid during their synthesis, are effective sorbents of Cr(VI) ions without special
PhA addition to solution for increasing of its acidity.
[1]. Yatsyshyn M, Makogon V., Tsiko U., Reshetnyak О. Composite materials based on
polyaniline and natural minerals: short review. 1. Features of synthesis, properties and
applications // Proc. Shevchenko Sci. Soc. Chem. Sci. 2018. 53. 92−131.
[2]. Nesterivska S., Makogon V., Yatsyshyn M. et al. Properties of the composites made
of glauconite and polyaniline in aqueous solutions of phosphoric acid // Chemistry & Chemical
Technology. 2019. No 4. (In press).
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ЕЛАСТОМЕРНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, НАПОВНЕНІ
АЛЮМОСИЛІКАТНИМИ ПОРОЖНИСТИМИ МІКРОСФЕРАМИ
Павленко А. А., Гаврилюк Ю. В., Євдокименко Н. М.
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро, Україна
aavsaa@ukr.net
Об’єктом дослідження є еластомерна композиція з високодисперсійним
наповнювачем – алюмосилікатними порожнистими мікросферами (АСПМ), які
утворюються при високотемпературному факельному згорянні кам’яного вугілля.
Гумові суміші виготовляли за загально прийнятою методикою, оптимальний
термін вулканізації 25 хвилин, при температурі 153 °С.
Вивчено вплив АСПМ на рівень фізичних та деформаційно-міцносних
властивостей брекерних гум, проведено розрахунки параметрів геометричної фазової
морфології за даними віброреометрії з метою прогнозування рівня властивостей (рис. 1).

Р = 0,2

Р = 0,4

Р = 0,6
Р = 0,8
Рис. 1. Приклади перколяційних конфігурацій на квадратній решітці при різних
значення P (P – доля зайнятих елементів на решітці; L = 8 – розмірність решітки)
Виявлено, що концентраційна залежність щільності має екстремальний
характер – при тому, що щільність АСПМ у 3–4 рази нижча щільності гуми, отже,
щільність композиції з АСПМ, при відсутності структурних перетворень, мала б носити
адитивний характер.
Екстремальний
характер
концентраційної
залежності
пов’язаний
з
перколяційними ефектами (рис. Р = 0,6) – внаслідок утворення з’єднуючого кластеру,
відбувається механічне руйнування часток АСПМ, і як наслідок, спостерігаємо
зростання щільності.
Результати теоретичних досліджень добре узгоджені з експериментальними
даними електронної мікроскопії – у порівнянні з контрольним зразком, спостерігаємо
суттєву зміну характеру морфологічної будови – на межі системи «гума–АСПМ»
утворюється вільні зони.
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ ТА ХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ ПОЛІІНДОЛУ
Пришляк Х., Аксіментьєва О.
Хімічний факультет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Вул. Кирила і Мефодія, 6, 79005, Львів, Україна
pislakhristina@gmail.com
Полііндол є важливим електроактивним полімером, який може бути отриманий
при електрохімічному або хімічному окисненні індолу [1, 2]. Полііндол відіграє важливу
роль в органічному синтезі через свої каталітичні властивості, його використання як
каталізатора дає можливість синтезувати органічні сполуки і композити різного
функціонального призначення. Електрохімічне окиснення індолу в неводному
середовищі (розчин LiClO4 або LiBF4 в ацеонітрилі) призводить до утворення
стабільного на повітрі електропровідного полімеру, який проявляє електрохромні
властивості. В нашій роботі досліджено можливості електрохімічного синтезу
полііндолу методом електрохімічної полімеризації на прозорому станат-оксидному
електроді та на платині в середовищах різного типу та хімічного синтезу при взаємодії
індолу з окисником (персульфатом амонію) у неводному інертному середовищі. Вивчено
оптичні і електричні властивості отриманих сполук.
Встановлено, що електроокиснення індолу на SnO2 електроді в органічному
середовищі на фоні 0,05 М ТБАП в ацетонітрилі відбувається при потенціалах Е > 0,75 В
(відносно Pt) і супроводжується утворенням світло-зеленої полімерної плівки. При
циклічній розгортці потенціалу в діапазоні Е = -0,2–1,2 В спостерігається поява
максимумів окиснення при Е = 0,65 В та відновлення при Е = 0,15 В, інтенсивність яких
зростає зі збільшенням кількості циклів розгортки потенціалу, що свідчить про
утворення електроактивного полімеру (полііндолу). При використанні платинового
електроду спостерігаються подібні закономірності. В спектрах оптичного поглинання
плівки полііндолу виявлено смуги з максимумами при λ 1 = 390 нм, λ2 = 500 нм і
λ3 = 860 нм, які відповідають електронним переходам в спряжених полімерних системах.
При хімічному окисненні індолу персульфатом амонію в органічному інертному
(атмосфера Ar) середовищі за температури 0±2 оС нами було отримано темно-зелений
порошок полііндолу, відносний вихід якого склав 71 %. За кімнатної температури
електрична провідність отриманого полімеру становила 5·10-3 См/см. Визначена за
температурною залежністю питомого опору (в координатах рівняння Арреніуса) енергія
активації провідності Ea = 0,087 еВ свідчить про напівпровідникові властивості
синтезованого полімеру.
1. K. Gebka, T. Jarosz, A. Stolarczyk. The Different Outcomes of Electrochemical
Copolymerisation: 3-Hexylthiophene with Indole, Carbazole or Fluorene // Polymers 2019.
Vol. 11(2). P. 355–373.
2. P. Chhattise, K. Handore, A. Horne, et al. Synthesis and characterization of
Polyindole and its catalytic performance study as a heterogeneous catalyst // J. Chem. Sci. 2016.
Vol. 128. Р. 467–475. DOI: 10.1007/s12039-016-1040-1.
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RESEARCH OF PROPERTIES OF POLYAMIDE PRODUCTS WITH REDUCED
WATER
Malykhina A. V., Cherkashina G. M., Rassokha O. M.
National Polytechnic University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkov, Ukraine
rassan2000@ukr.net
In mechanical engineering, polyamides are most commonly used as structural material
and can be reinforced with the following components: fiberglass, talc, graphite, oil,
molybdenum disulfide.
The main part of the polyamides are partially crystalline thermoplastic polymers, which
are characterized by high strength, rigidity and toughness, as well as resistance to the
environment.
Most of the properties are due to the presence of amide groups, which are linked by
hydrogen bonds. A number of properties of polyamides depend on their crystalline
construction, in particular on the water content.
Polyamides interact with the environment by reversibly absorbing moisture, with water
collecting in amorphous regions of the polyamide. Moisture absorption of polyamides directly
affects their durability.
Machine-building products were offered to be made from PA-12 and studies of its
properties under conditions of product exploitation were carried out. PA-12 has high abrasion
resistance, deformation heat resistance and stability of electrical parameters in a wide
temperature-humidity interval. In PA-12, water absorption does not exceed 1.0 %, which allows
to keep operational performance in a humid atmosphere. In the process of processing by
injection molding at a temperature up to 280 °C decomposition of PA in the material cylinder
and the release of harmful substances is not observed.
It was also suggested to use a new design of the injection molding machine nozzle, since
the flow of the molten thermoplastic onto the heaters is completely eliminated, thereby
increasing the life of the heaters and reducing the idle time when repairing the injection molding
machine.
Polyamide grade PA-12 is characterized by high indicators of wear resistance, ductility
and sliding, has the lowest true density among industrial engineering plastics, has high
mechanical and deformation strength and is able to withstand high dynamic and alternating
loads. Polyamide 12 and compositions based on it have little water absorption, therefore, its
mechanical and thermal characteristics are somewhat reduced under certain conditions, and it
is advisable to use polymer material and composites based on it in a humid environment. At the
same time, the products as a whole do not lose their geometric shape and complex deformationstrength, technological operational properties. PA-12 polyamide and composites based on it
retain their structure and performance in the field of high operating temperatures. They are
characterized by increased resistance to organic media (oils, oil, fats, gasoline, etc.).
The table shows the most famous industrial manufacturers of polyamide grade PA-12.
Table. After the studies of the properties of the products suggest the manufacture of them
from PA-12
Large global industrial manufacturers of polyamide grade PA-12 Firm State, corporation
Evinok
Germany
Degussa AG
USA
Elmika
Russia
Gamma Plast
Russiatechnology
Roechling
Germany
Quadrant
Belgium
ENSINGER
Germany

178

Хімія полімерів і композитів

Chemistry of Polymers and Composites

ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПОЛІМЕРНИХ ІОННИХ РІДИН ТА ІОННИХ РІДИН
ІОНЕНОВОГО ТИПУ
Свердліковська О. С., Черваков О. В.
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро, Україна
o.sverdlikovska@gmail.com
Іонні рідини використовуються в якості розчинників і каталітичних середовищ
спрощеної енергоощадної технологічної схеми при проведенні хімічних реакцій,
компонентів різних електрохімічних пристроїв, модифікаторів лакофарбових
поліграфічних матеріалів, а також композицій на основі природних полімерів, які
експлуатують у широкому діапазоні температур. Тому велике значення має дослідження
термічної стійкості мономерних (МІР), димерних (ДІР) і полімерних іонних рідин (ПІР)
іоненового типу загальних формул
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Синтезовані іонні рідини іоненового типу є термічно стабільними до 106–280 °С.
Іонні рідини, які містять радикали з алільними і алкільними групами, є стійкішими до
термоокислювальної деструкції. Введення гідроксилвмісних та алкілароматичних
замісників до атому Нітрогену іонних рідин приводить до зниження їх температури
розкладання. Встановлено, що ще більший вплив має природа аніону, яка приводить до
збільшення термічної стійкості іонних рідин у ряду: Cl–, Br–, I–, NO3–, BF4–, H2PO4–.
Перехід від іонних рідин з монофункціональними четвертинними амонієвими групами
до бісфункціональних приводить до значного зменшення термостійкості. При переході
іонних рідин від мономерної до полімерної природи термічна стійкість переважно
залежить від природи катіонної частини макромолекули полімеру: ПІР, які містять
радикали аліфатичної будови (280–330 °С) більш термостійкі порівняно з ПІР, які
містять радикали алкілароматичної будови (150–280 °С); збільшення довжини ланцюга
між атомами четвертинного Нітрогену у макромолекулі полімеру приводить до
зниження термостійкості зразків іонних рідин. Результати термогравіметричного аналізу
симбатні даним диференційно-скануючої калориметрії для всіх синтезованих сполук.
Встановлено, що температура плавлення (склування) синтезованих сполук знаходиться
в діапазоні від –135 °С до –28 °С. Виявлено, що найбільший вплив має природа аніону,
яка приводить також і до збільшення температури плавлення нових іонних рідин
іоненового типу у ряду: Cl–, Br–, I–, NO3–, BF4–, H2PO4–. ДІР плавяться при нижчій
температурі у деяких випадках, ніж мономерні. Аналіз результатів дослідження показав,
що введення алільних і гідроксильних або алільних і алкілароматичних замісників до
атому Нітрогену МІР приводить до зниження температури плавлення. При переході від
іонних рідин з монофункціональними четвертинними амонієвими групами до
бісфункціональних ця залежність вже не спостерігається. Найбільш низькою
температурою плавлення (–135 °С) характеризуються ДІР, які містять радикали з
алільними групами. Встановлено, що залежно від будови ПІР значення їх температури
склування знижується у діапазоні від –28 °С до –135 °С: зі зменшенням довжини
ланцюга макромолекули полімеру; при переході від ПІР з аніоном брому до ПІР з
аніоном хлору; ПІР, які містять радикали алкілароматичної будови склуються при значно
нижчій температурі порівняно з ПІР, які містять радикали аліфатичної будови. Ймовірно,
що ПІР при охолодженні не кристалізуються і переходять у склоподібний стан. Зміни
температури склування ПІР різної будови можна пояснити зміною енергії
міжмолекулярної взаємодії і вільного обєму у системі.
179

Хімія полімерів і композитів

Chemistry of Polymers and Composites

АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ
ПРИРОДНИЙ МІНЕРАЛ/ПОЛІАНІЛІН
Сидорко М., Захарчук І., Яцишин М., Решетняк O.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
sydorkomaria98@gmail.com
Поєднанням властивостей поліаніліну (ПАн) та природних мінералів (ПМ),
створюють гібридні композити (ГК), а чи композитні матеріали (КМ), які набувають при
цьому дуже цікавих і важливих фізико-хімічних властивостей [1]. Серед
використовуваних ПМ для таких синтезів, найбільш поширеними є філосілікати три- та
двошарової структури, як от монтморилоніт та каолініт та каркасні мінерали як от цеоліт
[1]. Не дивлячись на багаті мінералами надра України, ПМ українського походження не
досліджують вітчизняні науковці-хіміки для створення ГК чи КМ з поліаніліном, а серед
цих мінералів − каолініт (каолін) (Кт), глауконіт (Гл) та цеоліт (Цт). Глауконіт до 2010
року не використовували для синтезів КМ із електропровідними полімерами, тоді як
каолін (каолініт) та цеоліт використовували зарубіжні дослідники [1].
Мета нашої роботи полягала в синтезі композитних матеріалів на основі
поліаніліну та глауконіту (Гл/ПАн), поліаніліну та каолініту (Кт/ПАн), та поліаніліну та
цеоліту (Цт/ПАн) у водних розчинах сульфатної кислоти та дослідженні іхніх фізикохімічних властивостей і зокрема адсорбційної здатності стосовно іонів Cr(VI). Синтез
ПАн та композитів ПМ/ПАн проводили окисненням аніліну амоній пероксодисульфатом
in situ у водних 0,25 М розчинах H2SO4 за наявності мікродисперсій ПМ. Співвідношення
анілін/ПМ становило 1 : 1 (мас). Перед дослідженням ПМ витримували за 300 оС
впродовж 3 год. Для вивчення фізико-хімічних властивостей композитів
використовували сучасні фізичні методи досліджень.
Синтезовані зразки досліджували як перед сорбційними випробуваннями, так і
пісня них за допомогою рентгенівського (Дрон−5-04), інфрачервоного з Фурє (ІЧ−ФП)
перетворенням (Nicolet IS 10 ATR), термічного (Derivatograph Q−1500 D) аналізів та
скануючої електронної мікроскопії (ZEISS EVO 40XVP). Питому електропровідність
зразків ПАн, композитів ПМ/ПАн та ПМ визначали за 20 оС за методикою описаною в
[2]. Адсорбційну здатність зразків рівноважних розчинів досліджували за електронними
спектрами за допомогою спектрофотометра Cadas 100. Поліанілін в зразках як чистого
ПАн, так і в композитах ПМ/ПАн перебуває в стані емеральдинової солі гідросульфату
поліаніліну, допованого H2SO4 в процесі синтезу.
Отримані композити ПМ/ПАн володіють кристалічно-аморфною структурою, що
є визначальним для їхнього використання як адсорбентів. Кристалічність притаманна
ПМ тоді, як аморфність – поліаніліну. Між макромолекулами ПАн та поверхнею ПМ
наявна міжфазова взаємодія, в основному, завдяки утворенню водневого зв’язку. ІЧ−ФПспектри та визначена питома електропровідність зразків ПАн та композитів ПМ/ПАн
підтверджує їхню відносно високу електропровідність, зумовлену наявністю H2SO4, як
допанта поліаніліну. Дослідження адсорбційної здатності зразків стосовно Cr(VI) із
водних розчинів показало високу ефективність композитів ПМ/ПАн. Сорбційні
дослідження нами проведено без додаткового підкислення розчинів Cr(VI). Важливим
фактором який впливає на швидкість сорбції та сорбційну ємність є рН середовища,
морфологія поліаніліну в композитах тощо.
Синтезовані композити можуть бути ефективними сорбентами для видалення
іонів Cr(VI). Показані можливості значного збільшення сорбційної ємності синтезованих
зразків.
[1] Яцишин М., Макогон В., Ціко У., Решетняк О. Композитні матеріали на основі
поліаніліну та природних мінералів: короткий огляд. 1. Особливості синтезу, властивості
та застосування. Праці НТШ. Хім. науки. 2018. Т. 53. С. 92−131.
[2] Макогон В., Максимів Н., Яцишин М., Герман Н., Решетняк О. Властивості
композитів глауконіт/поліанілін, допований яблучною кислотою. Вісник Львів. ун-ту,
Сер. хім. 2017. Вип. 58, Ч. 2. С. 412–424.
180

Хімія полімерів і композитів

Chemistry of Polymers and Composites

РОЗРОБКА ПОЛІМЕРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ
Сорін Р. О., Голуб Л. С.
Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний
університет» м. Дніпро, Україна
man-shan@ukr.net
Дорожня розмітка – система ліній і знаків, що мають строго певний колір, розміри
і форму, нанесене на дорожнє полотно, а також елементи обладнання доріг. Призначення
дорожньої розмітки – регулювання руху транспортних засобів і пішоходів, підвищення
безпеки дорожнього руху.
Маркувальні дорожні лакофарбові матеріали розрізняються не тільки за хімічним
складом, але також по технології нанесення і тривалості терміну експлуатації. Але саме
хімічний склад визначає як технологію нанесення, так і довговічність розмітки. Як
правило, маркувальний матеріал – складна система, що містить від 4 до 6 і більше
компонентів, серед яких – пігмент, наповнювачі, полімери, пластифікатори, спеціальні
добавки, розчинники. Кожен з компонентів відіграє свою важливу роль, але
найголовнішим з них, що визначає стійкість, міцність структури і, в кінцевому рахунку,
довговічність розмітки, є полімер. Будучи важливим засобом організації, упорядкування
руху транспортних потоків, дорожня розмітка дозволяє без великих фінансових витрат
збільшити швидкість руху автомобілів і пропускну здатність дороги. Якісна розмітка
доріг допомагає також більш ніж на 20 % зменшити кількість дорожньо-транспортних
пригод (ДТП).
Розмітка на їх основі лакофарбових матеріалів має термін служби від 6 місяців до
1 року. Найчастіше для поліпшення видимості розмітки в нічний час в фарбу
безпосередньо перед застосуванням можна вводити світловідбиваючі скляні
мікрокульки розміром 70–160 мкм.
Дорожня розмітка на основі термопластиків має товщину шару, що наноситься
від 1,5 до 4 см, і, як наслідок, термін служби до декількох років. Але, при цьому і вартість
робіт по розмітці збільшується в 3–4 рази. Тому термопластичні матеріали
використовують тільки в місцях з дуже високою інтенсивністю руху.
Дорожня розмітка з використанням холодних пластиків – це двокомпонентна
система, в якій другим компонентом є затверджувач, який вводиться в композицію
безпосередньо перед нанесенням розмітки. Для нанесення розмітки холодним пластиком
необхідно оснащувати маркувальні машини спеціальним вузлом для змішування
композиції пластика з затверджувачем і ретельно стежити за тим, щоб в ньому не
залишалося цієї суміші. Холодні пластики мають термін служби до 2 і більше років.
Але традиційно матеріалами для нанесення дорожньої розмітки, які широко
застосовуються, залишаються лакофарбові матеріали – органорозчинні і воднодисперсійні.
Водно-дисперсійні фарби для розмітки доріг мають одну важливу перевагу – вони
екологічно безпечні. Однак низька експлуатаційна довговічність, необхідність
зберігання при температурі вище 0 °С не сприяє їх широкому поширенню.
Найбільш широко для розмітки доріг використовуються органорозчинні
лакофарбові матеріали.
Розроблена рецептура фарби для дорожньої розмітки на основі акрилової смоли.
Виготовлення фарби за розробленою рецептурою дозволить зменшити ціну на розмітку
доріг, а також збільшити тривалість експлуатації фарби на дорозі. Розроблена фарба для
дорожньої розмітки не поступається за фізико-механічними властивостями існуючим на
сьогодні лакофарбовим матеріалам.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ КУТА ЗМОЧУВАННЯ ПОЛІСТИРОЛУ В УМОВАХ
ШТУЧНОГО СТАРІННЯ
Страшенко В. К., Баклан Д. В., Миронюк О. В.
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»,
03056, Київ, пр. Перемоги 37, Україна
johnflaeron@gmail.com; denisbaklan1kpi@gmail.com; airshape@ukr.net
Головною проблемою використання полімерних матеріалів на відкритому повітрі
є їх невисока стійкість до дії ультрафіолетового випромінювання. Моніторинг ступеня
фотодеструкції зазвичай проводиться з використанням спектроскопічних методів [1].
Однак, в деяких випадках інтерпретація даних утруднюється за рахунок екранування
смуг поглинання, що відповідають карбоксильним групам, які утворилися в результаті
деструкції, власними смугами поглинання вихідного матеріалу на спектрі.
В даній роботі розглядається зміна параметру кута змочування поверхні
полістиролу водою як альтернативний метод моніторингу процесу фотодеструкції.
Матеріалом, поведінка якого досліджується є полістирол у формі плівки
товщиною 200 мкм.
Експеримент прискореного старіння проводився в установці яка складалась з
лампи ультрафіолетового світла типу ДРТ-1000, скляної посудини що розташовувалась
на відстані 15 см від лампи та наповнювалась водою. Зразок полістирольної плівки
розташовувався на поверхні води.
Експонування зразку тривало 72 години, значення кутів змочування
вимірювалося з інтервалом 24 години (що еквівалентно 6 місяцям світлового старіння в
природніх умовах). Результати визначення (Таблиця 1) вказують на доволі високу
чутливість цього показнику до змін поверхні в ході опромінення світлом
ультрафіолетового спектру.
Таблиця 1. Залежність кута змочування полістиролу від часу експонування
Час проведення експерименту, годин
Кут змочування, град.
0
70
24
60
48
53
72
51
В ході штучного старіння матеріал, як і очікувалося, набуває більш гідрофільних
властивостей. Можна припустити, що такий ефект обумовлений появою нових полярних
груп, внаслідок дії ультрафіолетового випромінювання [2].
Список використаної літератури
1. Julienne F. From macroplastics to microplastics: Role of water in the fragmentation
of polyethylene / Julienne. // Chemosphere. 2019. №124409.
2. Julienne F. Influence of the crystalline structure on the fragmentation of weathered
polyolefines / F. Julienne, F. Lagarde. // Polymer Degradation and Stability. 2019. №109012.
P. 170.
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ІЧ-СПЕКТРИ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ АРОМАТИЧНОГО ПОЛІАМІДУ
ФЕНІЛОН, АРМОВАНОГО ВОЛОКНОМ ОКСАЛОН
Томіна А.-М. В., Буря О. І., Сучилина-Соколенко С. П.
Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Україна
an.mtomina@mail.com
У теперішній час проблема пошуку нових ефективних, екологічних та
економічних замінників металевих сплавів стає все більш актуальною. Значна частина
вчених – матеріалознавців займається вирішенням задачі щодо пошуку нових
полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) на основі термо- та реактопластичних
в’яжучих, зміцнених органічними волокнами (ОВ), для заміни сталі, чавуну, бронзи,
бабіту та інших матеріалів. Як матрицю для створення органопластиків (ОП)
триботехнічного призначення використовували ароматичний поліамід фенілон марки
С-1. Для армування фенілону використовували термостійке ОВ Оксалон. Триботехнічні
характеристики виробів з ПКМ, в тому числі органопластиків, залежать від
міжмолекулярної взаємодії між в’яжучим та наповнювачем.

Рис. 1. ІЧ-спектри вихідного полімеру та органопластиків на його основі
За результатами ІЧ-спектрального аналізу (див. рис. 1) встановлено, що між
полімерним в’яжучим та волокном Оксалон в ОП існує взаємодія. Найбільшим чином
дана взаємодія проявляється на рівні 10 мас.% волокна, вона носить як хімічний
характер, так і електростатичний та на рівні водневих зв’язків. Взаємодія пов’язана з
наявністю сульфоксидних груп волокна та аміно (іміно-) групами фенілону С-1. Крім
того, виникає ще взаємодія між подвійними зв’язками оксадіазального циклу Оксалону
та амідними (амінними) групами матриці.
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SYNTHESIS AND EMISSION PROPERTIES OF HYBRID MATERIALS
BASED ON SILICA, TITANIA AND LANTHANIDE (III)
AMINOPOLYCARBOXYLATES
Fadieiev Ye. M., Smola S. S., Korovin O. Yu.
A. V. Bogatsky Physico-Chemical Institute, NAS of Ukraine, Odessa, Ukraine
lanthachem@ukr.net
Despite the growing amount of data obtained for silica-containing hybrid systems, the
interpretation of features of their spectroscopic properties is still contradictable. Some authors
claim that the inorganic matrix is not involved in luminescence sensitizing and that the observed
increase of luminescent characteristics is caused by reduction of non-radiative pathways, while
others propose that there is an energy transfer from singlet and triplet levels of the hybrid matrix
to resonant levels of Ln(III) ions. One of the ways to understand the effect of the inorganic
matrix is the gradual modification of the hybrid material. In such systems, one of the
components, namely silica, provides the covalent grafting of the organic compound, while the
second component, the lanthanide complex, acts as a luminescent unit. In its turn the inorganic
host can be optically «transparent» (SiO2, Al2O3) or optically active (TiO2, Bi2O3). Such
methodology leads to hybrids of different composition, which opens the way for new class
materials with unique properties. To the best of our knowledge, only few attempts of adding Eu
(III) to SiO2 – TiO2 composites are known. This approach can combine the outstanding optical
properties of europium ions and hybrid inorganic hosts. We studied the influence of the relative
Si/Ti ratio, the concentration of Eu (III) doping and the order of addition of components on the
emission properties of materials in order to characterize these systems.
In this work, we report the results of spectroscopic studies of Ln(III) complexes with
ethylenediaminetetraacetic (EDTA) and diethylenetriaminepentaacetic (DTPA) acids
embedded in silica and mixed silica-titania inorganic matrices (Fig. 1). The attachment of
Eu(III) complexes was made with the use of both covalent and non-covalent interaction.
Samples were studied of different ratios (TiO2/SiO2 = 20/80, 10/90, 5/95) and different
concentrations of europium complexes. Peculiarities of the synthesis of such materials and
properties of lanthanide-centered luminescence in visible region as well as perspective of
practical use are discussed.

Fig. 1. Synthesis of hybrid material with Eu-DTPA complex
covalently attached to a SiO2/TiO2 network
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TEMPERATURE-RESPONSIVE GRAFTED POLYMER BRUSHES FOR
BIOMEDICAL APPLICATION
Shymborska Y.1, Lishchynskyi O.1, Kostenko M.1, Raczkowska J.2,
Awsiuk K.2, Budkowski A.2, Stetsyshyn Y.1
1
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
2
Smoluchowski Institute of Physics, Jagiellonian University, Kraków, Poland
misima97@gmail.com
Butyl methacrylate and butyl acrylate are two extremely widespread synthetic
monomers that have found applications for the fabrication of copolymers for adhesives and
coatings. In recent years, there have been noted numerous examples in the applications of PBA
(poly(butyl acrylate)) and PBMA (poly(butyl methacrylate)) surfaces and coatings for
biomedical applications. For example, soft PBA networks were introduced as polymer networks
with adaptable mechanical properties and proposed as soft substrates for the passive mechanical
stimulation of some types of cells, which could potentially be used in vivo as implant coatings.
PBMA films decorated by end primary amine groups have been successfully used for cell
adhesion and the proliferation of renal epithelial cells.
The PBMA and PBA grafted brush coatings attached to glass were prepared using atom
transfer radical polymerization (ATRP) “from the surface” in a three-step process, and thus for
a glass surface previously functionalized by (3-aminopropyl)triethoxysilane and then ATRP
molecules. To gain information about the composition, morphological transformation at
different temperatures, and thicknesses of the PBMA and PBA grafted brush coatings,
multitechnique characterizations (Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (ToFSIMS), Atomic Force Microscopes, wetting contact angle, and ellipsometry) were performed.
Fluorescently labeled bovine serum albumin (BSA) was used to study the protein
adsorption onto PBMA as well as PBA grafted brush coatings. For PBMA coatings, protein
adsorption depicts a strong temperature dependence and increases almost twofold, for a
temperature rise from 10 °C (below transition) to 35 °C (above transition). In contrast, for the
PBA coating, protein adsorption almost displays no temperature dependence. Since
fluorescence microscopy has revealed the strongest temperature dependence for BSA
adsorption to be onto the PBMA coatings, further studies with ToF-SIMS and principal
component analysis for these types of brushes were performed.
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Компания «УкрХимАнализ» специализируется на
проведении химического анализа и независимых
химических экспертиз
Основные виды деятельности компании «УкрХимАнализ»:
✓ Определение химического состава материалов
✓ Разработка рецептур товаров
✓ Исследование качества промышленного сырья
✓ Экологическая экспертиза жилья и офисных помещений
✓ Определение качества воздуха в помещениях
✓ Анализ качества питьевой воды
✓ Анализ почвы на плодородие и загрязнители
✓ Исследование качества топлив, масел и др. ГСМ
✓ Анализ сточных вод предприятий
✓ Определение тяжелых металлов
Среди наших клиентов известные украинские бренды:
Метинвест, Vents, Sport Life, Iveco, Юрия-Фарм,
Макрохим, телеканал СТБ, окна Паритет, Vaillant,
Баухеми, Наша Ряба
Приглашаем Вас к сотрудничеству!
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Асоціація

«Парфумерія

та

Косметика

України»

–

це

об'єднання підприємств парфумерно-косметичного ринку
України задля обміну досвідом, вирішення професійних
питань на всеукраїнському та міжнародному рівнях та
розвитку

галузі

представником

як

єдиного

вітчизняної

цілого.

АПКУ

виступає

косметично-парфумерної

індустрії у відносинах із урядом та на міжнародній арені,
приймає активну участь у створенні нормативно-технічної
документації,

є

членом

Технічних

комітетів

галузі,

проводить події, спрямовані на розвиток галузі, надає
компетентні консультації своїм учасникам.
204

Партнери конференції

Conference Partners

В Донецькому національному університеті імені Василя
Стуса активно розвивається студентське самоврядування, яке
є доброю платформою для розвитку студента як особистості та
набуття досвіду управління.
Студентська рада – це можливість безпосередньо брати
участь
в
управлінні
університетом.
Представники
студентського самоврядування входять до багатьох органів
закладу вищої освіти: Ректорату, Вченої ради, Конференції
трудового колективу, Стипендіальної комісії тощо.
Кожен студент, який має бажання та сили, може
долучитися до прийняття важливих рішень, які впливають на
функціонування й розвиток ДонНУ імені Василя Стуса.

Донецький національний університет
імені Василя Стуса,
108 каб., вул. 600-річчя, 21,
Вінниця, 21021, Україна
stud-rada.council@donnu.edu.ua
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ООО «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ»
ООО «Химлаборреактив» специализируется на комплексном оснащении
лабораторий.
Компания предоставляет самый широкий ассортимент продукции для компаний
любого профиля и величины:
• аналитическое и лабораторное оборудование;
• лабораторную мебель ТМ «Эксперт»;
• реактивы и питательные среды MERCK KGaA;
• химические реактивы;
• лабораторную посуду.
«Химлаборреактив» – официальный украинский партнер мировых лидеров в
области разработки решений для лабораторий. Сотрудничество с производителями
такого уровня позволяет компании предоставлять полный комплекс услуг в этой
области: предпроектное обследование, внедрение, постановка методик и
послегарантийное обслуживание. Кроме того, сертифицированные специалисты
проводят обучение, информационную и техническую поддержку пользователей.
Сегодня компания предлагает:
• специализированные решения для отраслевых лабораторий;
• самый широкий ассортимент продуктов для лабораторий – более 300 000
наименований;
• прямые договора с ведущими мировыми производителями;
• профессиональную команду из 50 менеджеров по продажам и отдел
квалифицированных специалистов и отраслевых экспертов для решения задач любого
уровня сложности;
• собственный оптимально сформированный склад часто запрашиваемого
оборудования и расходных материалов площадью более 12 000 м2;
• доставку по всей Украине собственным транспортом и курьерскими службами;
• действующую на предприятии международную систему качества ISO 9001:2000
в области комплексного обеспечения лабораторий и поставок химического сырья;
• изготовление нестандартных лабораторных изделий из стекла в соответствии с
чертежом заказчика;
• гибкость и индивидуальный подход в решении задач клиента.
«Химлаборреактив» заслужил доверие 10 116 крупных предприятий и организаций
Украины. Компания открыта к диалогу и сделает все возможное, чтобы задачи
лаборатории были решены качественно, профессионально и в максимально быстрые
сроки.
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УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК АЛМАЗНОГО ІНСТРУМЕНТУ з 1999 року

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ІНСТРУМЕНТ-СЕРВІС»
❖ Виготовляємо інструмент з природної та синтетичної
сировини, полікристалів, кубічного нітриду бору для
металообробної, каменеобробної, ювелірної та годинникової
промисловостей, а також інструменти для медичних досліджень.
❖ Приймаємо замовлення на виготовлення продукції згідно ГОСТ,
ISO та індивідуальних технічних завдань.
❖ Надаємо консультації по підбору інструменту згідно технічного
процесу замовника.
Наші партнери:
- великі промислові заводи-виробники України, СНД, Західної
Європи, США;
- потужні торгові фірми-постачальники;
- приватні виробничі майстерні та підприємства;
- кінцеві споживачі;

21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 12А
тел./факс: (0432) 52-03-82, 53-08-33, 66-21-95
E-mail: stasiukvv@gmail.com
сайт: www.almaz-inst.com.ua
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ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРОРГСИНТЕЗ»

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укроргсинтез» здійснює
наступні види діяльності:
•
•
•
•
•
•
•
•

Виробництво лабораторних меблів;
Виробництво сушильних шаф і стерилізаторів;
Виробництво реакторів високого тиску;
Продаж хімічних реактивів та розчинників;
Продаж лабораторного обладнання;
Продаж лабораторного скла і тари;
Аналіз сполук (ЯМР-аналіз, визначення вологи методом Фішера);
Замовний синтез.

ООО «НВП «Укроргсинтез» займається виробництвом і продажем
лабораторних меблів, витяжних шаф, сушильних шаф, сушильних
вакуумних шаф, реакторів високого тиску. Також реалізує хімічну
продукцію: органічні реактиви, розчинники, розчинники для ВЕРХ,
дейтеровані розчинники в кількості від грам до тонн.
ООО «НВП «Укроргсинтез» пропонує більше 2000 найменувань
органічних реактивів, а також багатотоннажні кількості розчинників зі
складу в Києві або під замовлення.
Компания є офіційним дистриб’ютором і виконує сервісне
обслуговування наступних виробників лабораторного обладнання: IKA
(Німеччина), ILMVAC (Німеччина), Berghof (Німеччина), Daihan (Південна
Корея), Macherey Nagel (Німеччина).
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Наукове видання
IIІ Міжнародна (ХIIІ Українська) наукова конференція
студентів, аспірантів і молодих учених
ХІМІЧНІ
ПРОБЛЕМИ
СЬОГОДЕННЯ
(ХПС-2020)
ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
(українською, російською та англійською мовами)
Відповідальний редактор

О. М. Шендрик

Комп’ютерна верстка

С. В. Жильцова

Підписано до друку 02.03.2020 р. Формат
60×84/32. Папір офсетний. Друк
цифровий.
Друк. арк. 13,25 Умовн. друк. арк. 12,67
Наклад 150 прим. Зам. № 2295/1
Донецький національний університет імені Василя Стуса
21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21.
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру
серія ДК № 5945 від 15.01.2018 р.
Віддруковано з оригіналу макету замовника
Видавець та виготовлювач ТОВ «ТВОРИ».
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до
Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів
видавничої продукції серія ДK № 6188 від 18.05.2018 р.
21027, а/с 8825, м. Вінниця, вул. Келецька, 51а.
Тел.: (0432) 603-000, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852.
e-mail: info@tvoru.com.ua
http://www.tvoru.com.ua

