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ВСТУП 

Сумішеві тверді ракетні палива (СТРП) широко використовуються у 

ракето – космічній техніці та містять у своєму складі перхлорат амонію (ПХА), 

алюмінієві порошки, рідкі каучуки з функціональними групами та технологічні 

добавки. Регулятори швидкості горіння ракетного палива входять до складу 

технологічних добавок у кількості 0,1-2%. В якості штатних регуляторів 

швидкості горіння СТРП найбільш широко використовуються рідкі алкіл 

похідні фероцену, такі як 1,1' -діетилфероцен (ДАФ-2), н-бутилфероцен, 

катоцен та інші, основним недоліком яких є здатність до міграції на поверхню 

паливного заряду через високу летючість похідних фероцену [1]. 

Одним з найбільш ефективних способів зменшення летючості рідких 

похідних фероцену є приєднання їх до пального – зв’язувального, наприклад, до 

низькомолекулярного рідкого каучуку, що містить у своєму складі 

функціональні групи – епоксидні або карбоксильні. 

Метою даної роботи є створення регулятора швидкості горіння СТРП на 

базі фероцену, що має властивості отверджувача пального - зв’язувального. 

Створення похідних фероцену з функціональними групами здатними до 

реакції з каучуками, що містять кінцеві епоксидні групи, надає можливість до 

закріплення фероценових фрагментів у структурі зшитого каучуку через процес  

структурування пального - зв’язувального. В такому разі біфункціональні 

похідні фероцену будуть виконувати функцію як регулятору швидкості горіння, 

так і структурувального агенту пального - зв’язувального. Найбільш 

доступними речовинами, з урахуванням проблеми синтетичної складності 

отримання алкіл похідних фероцену та досить високої їх ціни, є 

біфункціональні похідні фероцену на основі 1,1'-діацетилфероцену (ДАФ). 

Основні кроки для досягнення поставленої мети: 

• моніторинг синтезу 1,1' -діацетилфероцену, який отримують методом 

ацетилювання фероцену ацетилхлоридом в умовах реакції Фріделя – Крафтса; 
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• синтез дигідразону 1,1' - діацетилфероцену як потенційного 

отверджувача низькомолекулярних рідких каучуків, що містять кінцеві 

епоксидні групи; 

• дослідження реакційної здатності дигідразону 1,1' – діацетилфероцену у 

реакції отвердіння каучуку з кінцевими епоксидними групами. 

• дослідження каталітичного впливу дигідразону 1,1' – діацетилфероцену 

на швидкість розкладання ПХА. 

1.ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ за темою: 

«Компоненти сумішевого твердого ракетного палива. 

 Каталізатори швидкості горіння твердого ракетного палива» 

1.Сумішеве тверде ракетне паливо  

Для спорядження ракетних двигунів, що працюють на твердому паливі, 

застосовуються два види палив: баліститні порохи  і сумішеві тверді ракетні 

порохи - палива, за своєю структурою істотно гетерогенні. СТРП складаються з 

неорганічних частинок окиснювача, в основному, перхлората амонію і порошку 

металу, головним чином, алюмінію, розподілених у рідкій фазі горючого, що 

складається з каучуку і пластифікатору та різної кількості технологічних 

добавок: каталізаторів, що регулюють горіння, поверхнево-активних речовин, 

стабілізаторів та інш. Однією з особливостей твердих сумішевих палив є 

можливість виливки їх у вигляді зарядів різного розміру з профільованим 

внутрішнім каналом та наступною вулканізацією (отвердінням) каучукового 

зв'язувального [1-3].  

Застосування сумішевих твердих палив має ряд переваг в порівнянні з 

рідкими. Перш за все, тверді палива забезпечують стійке горіння при тиску 50-

70 атм., розміщення заряду уздовж стінок двигуна захищає двигун від впливу 

високих температур до вигоряння всього палива. Це дозволяє створити двигуни, 
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що працюють протягом 20-60 с і більше, причому стінки двигуна нагріваються 

не вище 60°С [1].  

В якості зв'язувальних речовин для окиснювача і металів застосовуються 

олігомерні рідкі каучуки. Одночасно вони є пальним. Після змішування всіх 

компонентів палива, виливки заряду у форму, проводиться полімеризація 

палива при 70-80 °С. При цьому в полімерній матриці утворюються тривимірні 

структури рідкої сітки, в якій розміщуються компоненти твердої фази. Таке 

тверде паливо витримує різні види деформації, не руйнується при різких змінах 

температури, вібрації і навантаженнях [2]. 

1.1 Пальне - зв’язувальне  

1.1.1 Бутадієнові та ізопренові каучуки 

Ненасичені синтетичні еластомери, що використовуються при 

виготовленні пального – зв’язувального, мають широку сировинну базу [2]. 

Вихідними речовинами для синтезу бутадієнового каучуку є 1,3-бутадієн 

(дивініл) СН2=СН-СН=СН2, ізопренового каучуку - 2-метилбутадієн-1,3 

(ізопрен) СН2=С(СН3)-СН=СН2, і сомономери, які модифікують полімери 

певним чином, що дозволяє отримувати в результаті реакції сополімеризації 

еластомери з покращеними властивостями. В якості таких сомономерів часто 

використовують акрилонітрил CH2=CH-C≡N, акрилову кислоту СН2=СН-СООН 

і метакрилову кислоту СН2=С(СН3)-СООН. 

Введення до складу молекул каучуку карбоксильних і нітрильних груп 

приводить до поліпшення їх адгезії до наповнювачів та підвищенню міцності 

СТРП. 

Основні види бутадієнових та ізопренових каучуків, що використовують у 

якості пального - зв’язувального СТРП:  

дивінільні каучуки, бутадієновий каучук цис-1,4;  

блок-сополімер дивініла та ізопрена з кінцевими епоксидними групами; 
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блок-сополімер бутадієну та акрилонітрилу; 

бутадієновий каучук з кінцевими гідроксильними групами або з 

кінцевими карбоксильними групами (карбоксилатні каучуки). 

Введення в макромолекулу каучуку реакційноздатних груп 

(карбоксильних, гідроксильних, епоксидних) дозволяє використовувати для 

структурування полімеру різні типи хімічних реакцій. 

Великий вплив на властивості каучуків має рівномірність розподілу ланок 

сомономеру в полімерному ланцюзі. Так, наприклад, при отриманні 

карбоксильованого бутадієнового каучуку, що має середню молекулярну масу 

близько 6000 і середню кількість реакційноздатних карбоксильних груп 

(функціональність), що дорівнює двом на кожну молекулу, утворюється значна 

кількість не функціональних, моно- і поліфункціональних молекул. Наявність в 

полімері різних за довжиною і кількістю функціональних груп макромолекул 

сприяє утворенню при твердінні каучуку неоднорідної просторової сітки. 

1.1.2. Ненасичені еластомери з кінцевими функціональними групами у 

якості пального – зв’язувального. 

До каучуків з кінцевими функціональними групами відносяться каучуки, 

що мають кінцеві карбоксильні групи (СКД-КТР, СКН-10-КТР, СКН-5-1-КТР, 

СКН-8-1-КТР), гідроксильні (СКД-ГТР, ПДІ-1) або епоксидні (ПДІ-ЗА). Каучук 

СКД-ГТР, відомий за кордоном як каучук НТРВ (англ. hydroxyl-terminated 

polybutadiene), широко застосовують у багатьох країнах при виготовленні СТРП 

[2,3]. Особливістю синтезу цих каучуків є те, що використовуються такі 

способи полімеризації, які дозволяють ввести кінцеві функціональні групи в 

макромолекули. Так, при отриманні каучуку з кінцевими карбоксильними 

групами в якості ініціатора полімеризації застосовують азосполуку – 4,4-азо-біс-

4-ціанпентакарбонову кислоту, яка при нагріванні розкладається з утворенням 
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+ 

вільних радикалів, що містять карбоксильну групу за наступною схемою 1.1.3 

[2]: 

           Схема 1.1.3 

 

При взаємодії вільних радикалів з молекулами мономеру протікають 

реакції утворення полімеру з кінцевими групами СООН за схемою 1.1.4: 

           Схема 1.1.4 

 
 

  

У цій реакції друга карбоксильна група на кінці макромолекули 

утворюється в реакції рекомбінації макромолекулярного радикала і радикала 

залишку ініціатора або в результаті рекомбінації двох макрорадикалів. 

Синтез каучуку ПДІ-ЗА проводять за допомогою аніонної сополімеризації 

бутадієну -1,3 та ізопрену в присутності дилітій органічних ініціаторів з 

подальшою взаємодією отриманого ПДІ-1 з 2,4-толуілендіізоціанатом та 

гліцидолом за схемою 1.1.5 . 

          Схема 1.1.5 

ПДІ-1 
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Використання каучуків з кінцевими функціональними групами сприяє 

зниженню в'язкості і підвищенню механічних властивостей палива. Введення 

кінцевих груп в молекулу каучуку дозволяє проводити на стадії отвердіння 

полімеру не тільки зшивання макромолекул з утворенням поперечних зв'язків, 

але і подовження ланцюга полімеру. У цьому випадку регулювання частоти 

просторової сітки досягається зміною співвідношення кількості бі - та 

трьохфункціональних зшиваючих агентів. Біфункціональний зшиваючий агент 

бере участь в реакціях подовження ланцюга, а трьохфункціональний - в 

реакціях утворення просторової сітки. Ці реакції можна проілюструвати на 

прикладі взаємодії каучуку СКД-КТР, ПДІ-ЗА та епоксидної смоли ЕЕТ-1. 

Каучуки СКД- КТР і ПДІ-3А [2] мають карбоксильні і епоксидні кінцеві групи. 

ЕЕТ-1- трьохфункціональна епоксидна смола. 

Реакція подовження ланцюгу може відбуватися за схемою 1.1.1: 

           Схема 1.1.1 
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 В утвореному олігомері залишаються карбоксильна і епоксидна кінцеві 

групи, за допомогою яких можливе подальше приєднання молекул ПДІ-ЗА і 

СКД-КТР. 

Реакція утворення  трьохфункціонального вузла просторової сітки 

відбувається за схемою 1.1.2: 

           Схема 1.1.2 

 

 

Для каучуків з кінцевими функціональними групами характерна низька 

в'язкість, яка обумовлена, перш за все, їх низькою молекулярною масою. Цей 

спосіб регулювання в'язкості має обмеження. Зменшення ступеня полімеризації 

призводить до збільшення концентрації полярних функціональних груп в 

полімері, що погіршує гнучкість макромолекул і деформаційні властивості 

полімеру, а також збільшує температуру склування каучуку. У зв'язку з цим 

часто використовують інший спосіб регулювання в'язкості, заснований на 

введенні в полімер низькомолекулярних речовин - пластифікаторів [3,4]. 

1.2 Регулятори швидкості горіння твердого ракетного палива 

Швидкість горіння палива залежить від багатьох параметрів, для 

практичного ж застосування можна використовувати деякі з них.  
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Найбільш часто на практиці використовуються наступні способи 

регулювання швидкості горіння СТРП [1]: 

1. Застосування каталізаторів горіння (зазвичай в невеликих 

кількостях, 0, 1 - 1, 0%). 

2. Використання пластифікаторів або зв’язувальних, які одночасно 

можуть бути каталізаторами горіння оскільки містять елементорганічні 

фрагменти з металами змінної валентності ( бор, силоксанові групи та інш.). 

Вони можуть входити в паливо у відносно великих кількостях - 1-10%. 

3. Зміна розмірів частинок або форми компонентів ТРТ (металевих 

добавок або окиснювачів). 

4. Регулювання пористості паливного заряду. 

5. Зміна тиску, при якому відбувається горіння. 

6. Варіювання складу компонентів, з яких складається паливо та ін. 

Крім того, на швидкість горіння впливає початкова температура заряду 

пороху, при якому відбувається горіння. При виборі необхідної швидкості 

горіння ТРП доводиться ретельно враховувати його склад і фізичні властивості, 

технологію виробництва і питання техніки безпеки. 

Регулювання швидкості горіння за рахунок каталізаторів горіння (як 

правило, такі добавки незначно знижують питомий імпульс палива) набуло 

широкого поширення. При розробці твердих палив були запропоновані 

каталізатори різних типів [1,2,5]: 

1. Неорганічні оксиди металів змінної валентності або їх шпінелі, деякі 

солі, які підвищують швидкість горіння перхлората амонію і палив на його 

основі, наприклад Cu2O•Cr2O3, Cr2O3•SnO2, K4Fe(CN)6, K2Cr2O4, Pb(NO3)2, 

NH4VO3, ZnO та ін. 

2. Металоорганічні каталізатори: фероцен і його різноманітні похідні, 

тверді хелатні сполуки з металами змінної валентності, полімери фероцена, 

ацетилацетонат феруму та ін.. 
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3. Рідкі металоорганічні сполуки, головним чином Феруму, наприклад 

алкілпохідні фероцена [1]. 

1.2.1. Регулятори швидкості горіння СТРП на основі фероцену 

Фероцен (дициклопентадієнилферум)  металоорганічна сполука Феруму 

з пентагональною антипризматичною «сендвічевою» структурою [6]. 

Завдяки своїй високо симетричній сендвічевій будові, фероцен має ряд 

надзвичайних хімічних і фізичних властивостей. Ця сполука широко 

використовується в хімії, біології і фармакології, як в промисловості, так і в 

наукових дослідженнях.  

На сьогоднішній день фероцен – самий вивчений органічний - комплекс 

перехідного металу. Для фероценів характерні три головні типи реакцій: 

заміщення гідрогенів п΄ятичленних кілець, окиснення за атомом Ферума і 

розрив зв'язку Феруму з циклопентадієнильними кільцями. 

Процес окиснення фероцену за атомом Ферума обернений і протікає без 

помітних змін в геометрії катіон-радикальної частинки в порівнянні з 

початковою нейтральною молекулою. Більшість специфічних корисних 

властивостей фероценової системи пов’язано з цим процесом. Так, завдяки 

протіканню легкого одноелектронного окиснення до фероценій катіону фероцен 

та його похідні знайшли широке застосування у якості ініціаторів полімеризації, 

термостабілізаторів полімерів, каталізаторів горіння твердого та рідкого палива, 

у тому числі ― ракетного.  

Найбільш технологічними для приготування твердих ракетних палив є 

рідкі алкілпохідні  фероцену: 1,1’-діетилфероцен (ДАФ-2), н-бутилфероцен, 

катацен, α–гідрооксоізопропилфероцен та інші [4-8]. Проте алкілпохідні 

фероцену схильні до дифузії на поверхню заряду (ексудація) [9,10] і з часом це 

призводить до зміни складу палива, неоднорідності композиції, що врешті 

позначається у погіршенні балістичних характеристик заряду.  
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Існують два можливих механізми міграції похідних фероцену:   

1. Механізм дифузії , 2. Поверхневий механізм міграції.  

У першому випадку, макроскопічна спрямована міграція обумовлена 

дифузією частинок фероцену (ентропічний процес) через наявність градієнта 

концентрації. 

При здійснені поверхневого механізму міграція фероценовмісних сполук 

відбувається на внутрішній частині поверхні розподілу фаз палива, що 

призводить до збагачення фероценовмісними сполуками границі розподілу фаз 

палива.  

Для зниження міграційних процесів у похідних фероценів існує два 

підходи. Перший підхід включає в себе введення такого алкільного замісника в 

циклопентадієнильне кільце, щоб отримати розгалужену або гіпер - 

розгалужену фероценову сполуку, що дозволить збільшити молекулярну масу і 

об'єм фероценільного фрагменту. В результаті опір фероценового фрагменту з 

розгалуженим замісником до переміщення може бути підвищений, і таким 

чином, міграція буде зменшена. В останні роки з цією метою досліджені 

біядерні похідні фероценів. Ці фероценільні сполуки демонструють кращі 

показники, завдяки добрій термічній стабільності, низькій летючості [10].  

Другий підхід формує зшиту структуру полімерної сітки за допомогою 

двох методів:  

1. Збільшення щільності зшивання для обмеження проходження молекули 

фероцену через сітку, а також перешкоджанню процесам дифузії та міграцій. 

2. Використання у якості пального – зв’язувального полімерних систем, 

що містять фероценільний фрагмент. 

3. Введення активних груп до фероценільних сполук для утворення 

однорідної зшитої сітки шляхом зв’язування її із отверджувачем. 

Останнім часом число публікацій присвячених створенню полімерних 

систем, що містять фероценільний фрагмент з метою застосування у ракетному 
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паливі різко зростає, про що свідчать оглядові статті [11, 12], які вийшли за 

останні 4 роки. Багато уваги приділяється методам введення похідних фероцену 

в структуру пального зв’язувального. Так, запропоновано [13] реалізувати 

сополімеризацію функціональних похідних фероцену з полімерною основою 

пального-зв’язувального до перемішування паливної маси або під час 

вулканізації палива. Перший варіант можна здійснити за допомогою 

фероценвмісних каучуків, а другий – з використанням функціональних 

похідних фероцену, які завдяки ненасиченим зв’язкам або реакційноздатним 

функціональним групам вступають в хімічну взаємодію з полімерною основою 

пального-зв’язувального під час твердіння палив.  

Одним з найбільш ефективних способів зменшення летючості рідких 

похідних фероцену є приєднання їх до пального – зв’язувального, наприклад, до 

низькомолекулярного рідкого каучуку. У випадку використання в якості 

паливно-зв'язувального компоненту СТРП олігомерних епоксіуретанових 

каучуків можливе застосування дигідразону 1,1'- діацетилфероцена у якості 

структуруючого агенту, що дозволить провести як структурування каучуків з 

утворенням полімерної сітки, так і закріплення фероценільного фрагменту у 

полімерній матриці для запобігання міграційних процесів. 

Таким чином дослідження методу створення дигідразону 1,1' – 

діацетилфероцену та його властивостей у якості структуроутворювача 

епоксіуретанового каучуку є перспективним напрямком у розробці нових 

каталізаторів швидкості горіння СТРП, що можуть виконувати функцію 

отверджувача пального - зв’язувального у складі СТРП та каталізатору 

швидкості горіння. 

2.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

Мас-спектри та хроматограми отримано на хроматомас-спектрометрі 

GCMS-QP2010 Ultra «Шимадзу», колонка Restek Rxi-5ms, Cat.#13423, 30m 
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0.25mm, 0.25µm; Ткол. = 50-300С (нагрів протягом 15 хв., витримка при 300С 2 

хв.). Спектри ЯМР 1Н одержано на приладі Varian VXR 300, стандарт ТМС. 

Термогравіметричні дослідження проведені на приладі METLER “STAR SW 

9.10”. 

Базова методика ацетилування фероцену з утворенням 1,1-

діацетилфероцену аналогічна методиці з роботи [14]. 

2.1 Кінетичні дослідження реакції ацетилування фероцену  

2.1.1. Кінетичні дослідження реакції ацетилування фероцену при 

температурі 20°С (синтез 1). 

У трьохгорлу колбу поміщають 70 мл дихлорметану (ДХМ) та 20 г (0,15 г-

моль)  хлористого алюмінію AlCl3 та перемішують без нагріву. Через 20 хв. 

додають 12,5 мл (13,75г, 0,174 г-моль) ацетилхлориду при охолодженні водяною 

банею (температура бані 15 - 160 С) та продувають N2 протягом 5 хв. Через 30 

хв. реакційну суміш інтенсивно продувають N2 протягом 10 хв. і протягом 1 

часу додають порційно 10 г (0,054 г-моль) просушеного до постійної маси 

фероцену. Розчин миттєво стає темно-бордового кольору. Після того, як додали 

весь фероцен суміш перемішують при температурі бані 200С 15 хв. і починають 

відбір проб з інтервалом 15 хв. Температуру бані підтримують постійною 

протягом всього відбору проб. Всього відбирають 10 проб. 

Методика відбору проб. 

Відбір проб проводиться шляхом відбору з реакційної маси 0,1 мл 

розчину інсуліновим шприцом з переносом у пластикову ампулу об’ємом 1.5 мл 

із пластиковим корком. До відібраної проби додається 0,5 мл 0,1Н розчину КОН 

та 1 мл діетилового ефіру. Ампулу ретельно закривають та струшують декілька 

разів для екстрагування органічної фази. Від отриманого органічного шару 

відбирають шприцем 0,1 мл ефірного розчину, поміщають аліквоту у наступну 

пластикову ампулу і доводять вміст діетиловим ефіром до відмітки 1,25 мл 
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(тобто додають 1,15 мл ефіру). Проби віддають на аналіз, який проводять на 

хроматомас-спектрометрі.  

Виділення продуктів синтезу 

Після закінчення відбору проб реакційну масу інтенсивно продувають  N2 

протягом 5 хв., вимикають мішалку, реакційну суміш виливають на 150 г 

подрібненого льоду. Додають 50 мл ДХМ для промивки реакційної колби, 

виливають водно-органічну масу в ділильну воронку. Відділяють органічну 

фазу. До водної фази додають повторно 90 мл ДХМ і знову екстрагують. 

Органічні екстракти об’єднують, висушують над Na2SO4 у холодильнику за 

температури 4-6°С протягом 24 годин. Осушувач відфільтровують, відганяють 

розчинник ДХМ на ротаційному вакуумному випаровувачі. Отримують темно-

червоні кристали ДАФ-сирцю, який досушують на повітрі до постійної ваги. 

Виходи ДАФсирцю та температури плавлення наведені у таблиці 2.1 

Аналогічно кінетичні дослідження реакції ацетилування фероцену були 

проведені при температурах 30°С (синтез 2), 40°С (синтез 3) і 50°С (синтез 4). 

Масс -хроматограми проб, відібраних в ході синтезів 1 – 5, наведені у додадках 

А - Е. 

2.1.2. Кінетичні дослідження реакції ацетилування розчину фероцену при 

температурі 40°С(синтез 5).   

Синтез проводять так як у п.1.2.1, тільки фероцен додають одночасно у 

вигляді розчину у ДХМ. Попередньо розчиняють 10 г (0,054 г-моль) фероцену у 

50 мл ДХМ при Т = 12°С. Фероцен повністю розчиняється. Розчин фероцену 

одночасно додають до суміші з 20 г (0,15 г-моль) хлористого алюмінію та 12,5 

мл (13,75г, 0,174 г-моль) ацетилхлориду у 70 мл ДХМ при температурі бані 15 - 

160 С. Спостерігається екзотермія, розчинник починає кипіти. Після того, як 

додали весь фероцен суміш перемішують при температурі бані 400С 15 хв. і 

починають відбір проб з інтервалом 15 хв. Температуру бані підтримують 
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постійною протягом всього періоду. Далі всі операції проводять аналогічно 

п.1.2.1. Вихід ДАФсирцю та температура плавлення наведені у таблиці 2.1 

Таблиця 2.1 – Вихід, температура плавлення ДАФ, отриманого  

за синтезами 1-5 

 
№ синтезу Температура  

синтезу, °С 

Вихід ДАФ, г (%) Температура 

плавлення, °С 

1 20 11,20 (76,8) 123-124  

2 30 12,06 (83,1) 126-128 

3 40 12,03 (82,5) 128-130 

4 50 12,68 (87,0) 130-131 

5 40 12,96 (88,9) 135-140 

 

2.2 Синтез дигідразону 1,1' – діацетилфероцена (ДГДАФ) 

В круглодонну колбу поміщають 40 мл гідразингідрату (60%), додають 20 

мл етанолу та пропускають інертний газ (аргон або нітроген). Суміш нагрівають 

в установці зі зворотнім холодильником у атмосфері інертного газу. Окремо 

розчиняють 2,5 г (270 г/моль) ДАФ у 28 мл етанолу до повного розчинення 

ДАФ з утворенням темно-червоного розчину. До киплячого розчину 

гідразингідрату в етанолі додають поступово розчинений у спирті ДАФ. 

Нагрівання триває 1,5 - 2 год., реакційну суміш залишають на 24 години при 

кімнатній температурі для кристалізації дигідразону 1,1' - діацетилфероцена 

(ДГДАФ). Отримують яскраво-червоні кристали голчатої форми. Вихід 1,05 г 

(42%). Tпл = 180-184°С (етанол), т.пл. 184-185°С за [15]. 

2.3 Структурування функціональних рідких каучуків  

2.3.1. Структурування олігомерного епоксіуретанового каучуку РКРВ-Е 

під дією ДГДАФ 

Наважку каучуку з характеристиками, наведеними у табл.2.3.1, масою 3,4 

г (0,73 ммоль) нагрівають до 50°С, ретельно змішують 0,22 г (0,70 ммоль) 

ДГДАФ з 0,28г (0,66 ммоль) діоктилсебацинату (ДОС) та додають до наважки 

каучуку. Отриману суміш ретельно перемішують, виливають у поліетиленову 

форму та ставлять у термошафу, нагріту до 80℃. Витримують 10 - 11 годин. 
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Отримують темну тягнучу плівку структурованого під дією ДГДАФ каучуку 

РКРВ-Е (Зразок І), яка легко відстає від форми. Епоксіуретановий каучук РКРВ-

Е отриманий з олігомерного каучуку НТРВ, ізофорондіізоціанату та гліцидолу 

має характеристики наведені у табл. 2.3.1. 

Таблиця 2.3.1 – Характеристики олігомерного каучуку РКВЕ-Е 

Показник Зразок Норма 

В`язкість при температурі 500С, (Па·с) 27,7 30-50 

Масова доля епоксидних груп (%) 1,8 1,7-2,1 

Масова доля ізоціанатних груп (%) Відсутня Допускають сліди 

Втрата маси при сушці (%) 0,2 До 0,5 

2.3.2. Отвердіння епоксидної смоли ЕД-20 під дією ДГДАФ. 

До 1,6 г смоли ЕД-20 додають 0,5 г (0,0017 моль) ДГДАФ, 1-2 краплі 

ДОС, ретельно змішують у поліетиленовій формі та поміщають у термошафу. 

Після витримки протягом 10-12 годин при температурі 80°С отримують темну, 

крихку й тверду речовину (Зразок ІІ).  

2.3.3.Структурування низькомолекулярного каучуку ПДІ-3А під дією 

ДГДАФ. 

Наважку каучуку масою 1,66 г (0,001274 моль) нагрівають до 60°С, 

ретельно змішують 0,19 г (0,000714 моль) ДГДАФ (11% від маси каучуку) з 3,0г 

ДОС та додають до наважки каучуку. Отриману суміш ретельно перемішують, 

виливають у поліетиленову форму та ставлять у термошафу, нагріту до 80℃. 

Витримують 8-9 годин. Отримують темно-червону, гумоподібну еластичну 

плівку (Зразок ІІІ), структурованого під дією ДГДАФ каучуку ПДІ-3А, яка 

легко відстає від форми.  

3.РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

3.1 Кінетичні дослідження реакції ацетилування фероцену  

Застосування фероцену та його похідних у різних галузях, які 

використовують процес горіння, пов’язане з наявністю легкого оберненого 
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одноелектронного редокс-процесу Fe2+ → Fe3+ в даному комплексі [6,16,17]. Це 

обумовлює такі корисні властивості цих речовин як антидетонаційну 

ефективність [18], здатність до покращення робочих характеристик моторних 

мастил та дизельного пального [19], вплив на процес димо- та нагароутворення 

при згорянні палива [20], каталіз горіння ракетного палива [21].  

У СТРП похідні фероцену застосовуються у якості регуляторов швидкості 

горіння, що впливають на величину енергії активації реакцій окиснення, які 

відбуваються в камері згоряння, і, звичайно, підвищують швидкість горіння 

палива. В якості окиснювача в сумішевих твердому ракетному паливі 

використовується перхлорат амонію (ПХА), тому вивчення впливу різних 

добавок, що містять метал на температуру його розкладання дозволяє 

прогнозувати їх каталітичні властивості. 

Найчастіше у якості регуляторів швидкості горіння твердого ракетного 

палива використовують алкілпохідні фероцену, зокрема 1,1'-діетилфероцен. 

Найбільш раціональний шлях отримання 1,1'-діетилфероцену включає 

ацетилування фероцену до 1,1′-діацетилфероцена [22-25] з наступним його 

відновленням до 1,1'-діетилфероцену [24,25,27-31]. В останній час 

запропоновано декілька інших методів отримання діацилпохідних фероцену 

[23-25], у тому числі електрохімічний [22], без використання кислот Льюїса або 

з використанням іонних рідин [26], проте останні два методи не можуть бути 

використаними для промислового виробництва через технічну та екологічну 

проблему у першому випадку та дорожнечу іонних рідин, у другому. 

Найбільш ретельне дослідження процесу ацетилування фероцену з 

утворенням 1,1′-діацетилфероцена було проведено у [33], де показано, що в 

умовах мольного співвідношення реагентів фероцен (FcН):ацетилхлорид (AcCl): 

хлорид алюмінія (AlCl3) = 1:2.8:2,5 у розчині метилен хлориду при 

перемішуванні за кімнатної температури протягом двох годин утворюється 

суміш продуктів. Розчин фероцену у СН2Сl2 додають до суміші AcCl з AlCl3 у 
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хлористому метилені. Основний продукт реакції - 1,1′-діацетилфероцен з 

виходом 72% випадає після упарювання метилен хлориду і додавання 

циклогексану при охолодженні до -35°С з температурою плавлення 127,5-

128,5°С. З маточних розчинів після хроматографічного розділення на колонці 

елююванням спочатку бензолом, потім діетиловим ефіром отримують 

додатково ще 4% 1,1′-діацетилфероцену, а також 1,2-діацетилфероцену - 3%, 

ацетилфероцену - 5,23% та фероцену - 0.3% відносно маси всіх виділених 

речовин. 

Розробники патенту на виробництво 1,1′-діацетилфероцену [14] 

використовували реагенти у мольному співвідношенні фероцен 

(FcН):ацетилхлорид (AcCl): хлорид алюмінію (AlCl3) = 1: 2,32:2,35 та додавали 

суміш AcCl з AlCl3 у хлористому метилені до розчину фероцену. Цей процес є 

довготривалим (10 год.), тому що ацетилування проходить з виділенням тепла і 

температура реакційної маси не повинна перевищувати 350С. Без охолодження і 

відводу тепла швидкість нагріву реакційної маси регулюється швидкістю 

додавання суміші AcCl з AlCl3 у СН2Сl2. Після закінчення додавання 

ацилювальної суміші реакційну масу перемішують ще 2 години без нагріву. 

Виділення продукту проводять шляхом розкладання реакційної маси льодом з 

подальшим відділенням органічної фази, відгонкою метиленхлориду та 

кристалізацією продукту з суміші ацетон:вода 1:3. Виходи низькі - 60-70%, 

т.пл.=123-124°С, при тому, що чистий 1,1′-діацетилфероцен має т.пл. 130-131°С 

[33]. 

Достатньо невисокі виходи 1,1′-діацетилфероцену на відміну від 85-95% 

виходів моноацетилфероцену, який отримують у таких самих умовах тільки при 

еквімолекулярному співвідношенні реагентів, потребують ретельного 

дослідження даного процесу та визначення впливу температури проведення 

реакції, порядку змішування реагентів на вихід і чистоту основного продукту. 

Оскільки очистка отриманого 1,1′-діацетилфероцену шляхом перекристалізації 
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приводить до втрат частини продукту і зменшення виходу, задачею 

дослідження кінетичних параметрів ацетилування фероцену є визначення 

оптимальних температурно-часових характеристик процесу, що дозволять 

отримувати достатньо чистий 1,1′-діацетилфероцен з високим виходом.  

Нами був проведений ряд експериментів з визначення оптимального 

температурного режиму процесу ацетилування фероцену. Синтез проводили в 

атмосфері сухого N2, у сухому метилен хлориді, фероцен попередньо 

підсушували у термошафі до постійної ваги. До суміші AlCl3 у СН2Сl2 додавали 

ацетилхлорид і перемішували до повного розчинення AlCl3. Для зменшення 

екзотермічного ефекту та більш повільного виділення HCl додавали сухий 

фероцен порціями до розчину AcCl і AlCl3 у СН2Сl2, який охолоджували за 

рахунок водяної бані (+15 - +16°С). Після закінчення загрузки фероцену 

температуру бані підвищували до певної температури (20°, 30°, 40°, 50°С), 

витримували реакційну суміш 15 хв. і починали відбір проб. Проби з реакційної 

суміші відбирали кожні 15 хв. протягом 75 хв. (1 год.15 хв.), потім виливали 

реакційну суміш у лід та виділяли продукт. Отриманий 1,1′-діацетилфероцен – 

сирець сушили на повітрі, визначали вихід та чистоту продукту. Відібрані 

проби нейтралізували, розбавляли ефіром та аналізували за допомогою 

хроматомас-спектрометру.  

Основними реакціями, що приводять до утворення ДАФ є наступні: 

реакція 1-утворення моноацетилфероцену (МАФ), реакція 2- утворення 1,1' – 

діацетилфероцену (ДАФ) (рисунок 3.1.1). 
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                                       МАФ                                                                ДАФ 

Рис.3.1.1 – Реакції ацетилування фероцену: 1. Синтез моноацетилфероцену 

(МАФ); 2. Синтез 1,1’ – діацетилфероцену (ДАФ). 

Характер зміни кривих концентрації МАФ, фероцену та ДАФ у ході 

синтезу 1 (рисунок 3.1.2), який проводився при температурі 20°С, вказує на те, 

що наряду з основними реакціями 1,2 протікає реакція диспропрорціонування 

(реакція 3, рисунок 3.1.3) з константою швидкості К3, завдяки чому 

спостерігається збільшення вмісту фероцену і ДАФ. Після 45 хв. відбувається 

зворотня реакції синпропорціонування, де константа швидкості реакції 

зворотного процесу К′3 > К3.  

 

 

Рис 3.1.2 – Концентраційні криві речовин у синтезі 1   
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Рис. 3.1.3. – Реакції диспропрорціонування та синпропорціонування 

Реакція синпропорціанування супроводжується зменшенням кількості 

продукту ДАФ за рахунок протікання реакції з фероценом, що приводить до 

збільшення кількості МАФ (див. рисунок 3.1.2) 

Треба відмітити, що у реакційній суміші спостерігається поява 

ацетилциклопентадієну (AcЦПД), який може утворюватися через розклад ДАФ 

до AcЦПД (реакція 4, рисунок 3.1.4). Швидкість цього процесу (рис.3.1.2) 

зменшується з часом. Відсутність у реакційній масі циклопентадієну або 

дициклопентадієну свідчить про те, що проходить розклад саме ДАФ, а не 

МАФ.  

 

                                                 AcЦПД 

Рис. 3.1.4 – Реакція розкладу ДАФ до ацетилциклопентадієну (AcЦПД) 

 

Аналогічний процес протікає в ході синтезу 2, який проводився при 

температурі 30°С. Спостерігається (див. рисунок 3.1.5.) поступове зростання 

концентрації продукту ДАФ, що свідчить про перебіг реакцій за основними 

рівняннями 1,2. Зменшення вмісту фероцену до 30 хв. процесу проходить 

симбатно зростанню вмісту МАФ і ДАФ. Далі, збільшення вмісту фероцену, 
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починаючи з 30 хвилини, очевидно, пов’язано з процесом диспропорціонування 

МАФ, який протікає за реакцією 3 (див. рисунок 3.1.3). Незначні коливання 

концентрації AcЦПД та низький його вміст свідчать про те, що константа 

швидкості процесу розкладу ДАФ (К4) набагато менша, ніж К2 та К′3.  

Таким чином, треба відмітити, що підвищення температури процесу на 

100С, приводить до значної зміни ходу процесу ацетилування, а саме, вихід 

основного продукту збільшується, очевидно, за рахунок більш значного 

збільшення констант швидкості основного процесу, ніж процесів розкладу і 

диспропорціонування. 

 

 

Рис 3.1.5 – Концентраційні криві речовин у синтезі 2   

В ході синтезу 3, який проводився при температурі 40°С, основними 

реакціями, згідно з рисунком 3.1.6, являються реакції 1,2 (отримання МАФ і 

ДАФ). 
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Рис 3.1.6 – Концентраційні криві речовин у синтезі 3 

В ході процесу поступово збільшується концентрація цільового продукту 

ДАФ та відповідно зменшуються концентрації фероцену та МАФ. Характер 

концентраційних кривих свідчить про те, що константи К1 та К2 значно більше, 

ніж К3, К′3 та К4. Процес розкладання ДАФ до АсЦПД за реакцією 4 (рисунок 

3.1.4) практично не відбувається. 

Характер зміни кривих концентрації компонентів у синтезі 4, який 

проводився при температурі 50°С (див. рисунок 3.1.7), проходить аналогічно 

синтезу 3 за основними реакціями 1,2. Проте, на відміну від синтезу 3, 

спостерігається процес синпропорціонування (рисунок 3.1.3) з утворенням 

МАФ після 30 хв. реакції, що приводить до наявності значної кількості 

фероцену у кінці процесу і позначається на якості продукту ДАФ (рисунок 

3.1.7), де вміст основної речовини не перевищує 83% . Треба відмітити, що при 

даній температурі значно виростає кількість АсЦПД у порівнянні з синтезом 3, 

що свідчить про інтенсифікацію реакції розкладу на останніх стадіях процесу. 
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Рис 3.1.7 – Концентраційні криві речовин у синтезі 4 

Загрузка фероцену у попередніх синтезах 1-4, проводилась шляхом 

порційного додавання його до реакційної маси протягом певного часу. З метою 

виявлення впливу методу загрузки фероцену на хід процесу нами був 

проведений синтез 5 при температурі 40°С, у якому до суміші ацетилхлориду та 

AlCl3 додавався відразу весь розчин фероцену у сухому ДХМ. Цей метод 

потребує попереднього охолодження реакційної маси, тому що процес 

екзотермічний і відбувається бурхливе виділення соляної кислоти.  

Процес ацетилування у синтезі 5, за даними наведеними на рисунку 3.1.8, 

проходить з практично повним перетворенням фероцену, який повністю 

вичерпується і не спостерігається вже через годину с початку проведення 

процесу. Концентрація МАФ зазнає коливань в ході реакції. Симбатне 

зменшення концентрації ДАФ, збільшення вмісту МАФ і зникнення фероцену 

на 60-й хвилині свідчать про наявність процесу синпропорціонування (рисунок 

3.1.3) з константою швидкості реакції К3
' .  
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Рис 3.1.8 – Концентраційні криві речовин у синтезі 5 

Хроматомас-спектрометричний аналіз органічної фази синтезів 1-5 у 

ДХМ (після відділення водної фази), який зробили після доби витримки у 

холодильнику (t~4-60 С) над осушувачем, свідчить про те, що з найбільшою 

чистотою отриманий ДАФ у синтезах 2,3,5 (рисунок 3.1.9).  

Таким чином, оптимальною температурою проведення ацетилування 

фероцену є діапазон температур 30-400С. Підвищення температури до 500С 

(синтез 4) приводить до зменшення чистоти основного продукту та збільшення 

продуктів розкладу. Зниження температури процесу до 200С приводить до 

зменшення швидкості основних реакцій і зростанню кількості фероцену та 

МАФ у продуктах реакції, що можливо, потребує для успішного проведення 

процесу в даних умовах більше часу.  

За виходом ДАФ - сирцю, який розраховували після виділення і сушки до 

постійної маси осаду ДАФ, отриманого після відгонки ДХМ, що представлений 

на рисунку 3.1.10, можна відмітити високі виходи продукту у синтезах 2- 5, які 

проводились за температур 30 та 400 С . Підвищення температури синтезу до 
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500С приводить до падіння якості  ДАФ через утворення великої кількості 

побічних продуктів (див. рисунок 3.1.9). 

 

Рис. 3.1.9.- Склад продуктів синтезів 1-5 

 

Рис. 3.1.10 – Виходи ДАФ у синтезах 1-5. 

Таким чином, найбільш вдалим методом отримання ДАФ виявився синтез 

№5, у якому температура реакційної маси підтримувалась 40°С та фероцен 

додавали у суміш ацетилхлориду та AlCl3 у вигляді розчину у ДХМ. За даними 

синтезом отримано найбільш високий вихід ДАФ та найбільшу чистоту 

продукту.  
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3.2. Дослідження реакції гідразинолізу ДАФ та властивостей дигідразон-

1,1’діацетилфероцену (ДГДАФ). 

Структурування епоксіуретанових каучуків на основі олігомерного 

полібутадієну з кінцевими гідроксильними групами (HTPB) можливе за рахунок 

використання біс-гідразонів, аналогічно [34], що приводить до отримання 

полімерної матриці з N-N зв'язками. Структурування гідразонами протікає 

тільки при підвищених температурах [35]. Це дозволяє отримувати однорідну 

композицію при змішуванні паливно-зв'язуючого з дигідразонним 

отверджувачем при температурі +50 - +60°С з наступним отвердінням при +80 - 

+90°С. Таким чином, використання біс-гідразонів дозволяє зробити процес 

структурування каучуків з кінцевими епоксидними групами більш селективним 

та підвищити енергетичні характеристики полімерної матриці за рахунок 

утворення N-N зв’язків. 

У випадку використання в якості паливно-зв'язувального компоненту 

СТРП олігомерних епоксіуретанових каучуків можливе застосування 

дигідразону 1,1'- діацетилфероцена у якості структурувального агенту, що 

дозволить провести як вулканізацію каучуків з утворенням полімерної сітки, так 

і закріплення фероценільного фрагменту у полімерній матриці для запобігання 

міграційних процесів. 

Відомо, що СТРП з перхлоратом амонію та поліуретановим паливно-

звязувальним на основі каучуку НТРВ мають високі енергетичні 

характеристики [36], насамперед, імпульс тяги [37]. Каучук НТРВ є тільки пре - 

полімером, що був спеціально розроблений для використання у СТРП, який з 

відповідними діізоціанатами, наприклад, ізофорондіізоціанатом утворює 

макродіізоціанат вже з кінцевими ізоціанатними групами. Реакція перебігає 

згідно схеми, наведеної на рисунку 3.2.1. 
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Рис. 3.2.1 – Схема утворення макродіізоцііанату на основі НТРВ 

Остаточно полімерне пальне – зв’язувальне отримують реакцією 

макродіізоціанату з гліцидолом (див. рисунок 3.2.2), з утворенням олігомерного 

каучуку з кінцевими епоксидними групами.  

 

 

Рис. 3.2.2. - Синтез олігомерного епоксиуретанового полібутадієнового 

каучуку 

 

Таким чином проходить синтез олігомерного полібутадієнового каучуку з 

кінцевими епоксидними групами, наприклад, каучуку марки РКРВ-Е, який був 

виготовлений на НВО «Павлоградський хімічний завод», м.Павлоград. 

Нами запропоновано у якості отверджувача олігомерного каучуку марки 

РКРВ-Е використовувати дигідразид 1,1'-діацетилфероцену (ДГДАФ), який має 

реагувати з епоксидними групами олігомерного каучуку і таким чином 

зв’язуватися з полімерною матрицею, що, з одного боку, не дасть можливість 

мігрувати похідному фероцену з паливної маси СТРП, з другого боку, буде 
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зшивати каучук. В той же час ДГДАФ може виконувати дії каталізатору горіння 

для даного СТРП. 

Отримання ДГДАФ відбувається при недовгому нагріванні ДАФ з 60% - 

ним гідразин гідратом у середовищі етанолу в атмосфері інертного газу. Реакція 

проходить за реакцією (рисунок 3.2.3): 

 

Рис. 3.2.3. - Синтез дигідразону 1,1'-діацетилфероцену (ДГДАФ) 

Отриманий ДГДАФ має голчату кристалічну будову, кристали темно-

червоного кольору.  

Структура отриманого ДГДАФ доказана за даними ЯМР1Н - 

спектрометрії та хроматомасс-спектрометрії. В ПМР – спектрі (додаток З) 

присутні сигнали протонів двох метильних груп з хімічним зсувом δ = 1.844 м.д. 

(с.6Н), протонів двох заміщених циклопентадієнильних фрагментів – δ = 4.156 

(с.4Н), δ = 4.392 (с.4Н) та уширений сигнал протонів NH2 – групи δ = 5.851 

(уш.с.3Н).  

За допомогою даних хроматомасс -спектру підтверджена молекулярна 

маса продукту m/z М+=299,2, що відповідає протонованому молекулярному 

іону m/z М+1 ДГДАФ -298,2.  

Отриманий ДГДАФ був використаний нами для дослідження процесу 

отвердіння олігомерного каучуку РКРВ-Е. Оскільки ДГДАФ кристалічна 

речовина для його розчинення використовували пластифікатор 

діоктилсебацинат (ДОС) у мінімальній кількості. Реакція отвердіння 

відбувалася за схемою, наведеною на рисунку 3.2.4. 
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Рис. 3.2.4. - Структурування олігомерного епоксиуретанового 

полібутадієнового каучуку під дією ДГДАФ 

 

Отвердіння рідкого каучуку проходило в умовах довготривалого нагріву 

при температурі 80°С. В результаті був отриманий темно-червоний 

гумоподібний еластичний матеріал (див. фото на рисунку 3.2.5). Аналогічно 

відбувається структурування каучуку ПДІ-3А під дією ДГДАФ. Треба 

відмітити, що твердіння олігомерного каучуку РКРВ-Е без ДГДАФ у тих самих 

умовах витримки при нагріванні не відбувається. Модельна реакція твердіння 

епоксидної смоли ЕД-20 під дією ДГДАФ відбувається також при 

довготривалому нагріві з утворенням твердого крихкого матеріалу.  

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.5 – Зовнішній вигляд полімерної плівки (Зразок І) 

Властивості ДГДАФ як регулятора швидкості горіння СТРП були 

підтвердженні методом термогравіметричного аналізу. Активність регуляторів 

швидкості горіння, аналогічно [38] виявляли за величиною зсуву в 
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низькотемпературну область екзотермічного максимуму на термографічній 

кривій термічного розкладу суміші ПХА з ДГДАФ у відношенні 50:1. Отримані 

результати наведені у таблиці 3.2.1 та на рисунку ( додаток Ж) . 

Таблиця 3.2.1 – Дані ДТА аналізу сумішей  

Речовина та 

композиції 
Tmax, °C ΔH 

Точка 

реакції, °C 

Тепловий 

потік, mJ/s 

Зсув Tmax,°C 

ПХА 

Δt, °C 

ПХА 391,0 616,8135 375,8 59,466 

 ПХА+ДАФ 

(50:1) 301,3 378,4068 298,1 94,000 89,7 

ПХА+ДГДАФ 

(50:1) 317,9 249,4872 341,1 98,709 73,1 

 

При нагріванні на термограмі (див. додаток З) чистого ПХА 

спостерігається ендотермічний пік, який характеризує морфологічні зміни 

кристалічної решітки та екзотермічний пік, що відповідає розкладу ПХА. На 

термограмах сумішей ПХА з похідними фероцену, а саме ДАФ і ДГДАФ, у 

відношенні (50:1) присутні піки, характерні для чистого ПХА, однак положення 

піків, особливо екзотермічного, істотно зсувається в область більш низьких 

температур, що свідчить про зниження енергії активації окислювального 

процесу. 

ВИСНОВКИ 

1. Досліджено кінетичні характеристики процесу ацетилування 

фероцену, що дозволяє оптимізувати методику синтезу за температурою та 

часом. 

2. Показано, що крім основних реакцій ацетилування фероцену, які 

послідовно проходять з утворенням спочатку моноацетилфероцену, далі 

діацетилфероцену у присутності каталізатору хлориду алюмінію відбуваються 

реакції диспропорціонування моноацетилфероцену та деструкції 

діацетилфероцену.  
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3. За допомогою ДТА виявлений вплив каталітичних кількостей 

1,1’діацетилфероцену та дигідразон-1,1’діацетилфероцену на значення  

температури розкладання перхлорату амонію. Показано, що температура 

розкладання перхлорату амонію з добавками похідних фероцену (50:1) зазнає 

зміщення у низькотемпературну область, що свідчить про властивості цих 

сполук як регуляторів швидкості горіння. 

4. Знайдено, що гідразон-1,1’діацетилфероцену виступає як 

структурувальний агент олігомерних каучуків з кінцевими епоксидними 

групами, що є перспективним для його використання у складі сумішевого 

твердого ракетного палива.  

5. Показано, що отвердіння рідкого каучуку з кінцевими епоксидними 

группами проходить в умовах довготривалого нагріву при температурі 80°С з 

утворенням темно-червоного гумоподібного еластичного матеріалу. 
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ДОДАТОК А 

 
Хроматограма продуктів синтезу 1 

 

9.070  – Fc 10.29% 

Мас-спектр фероцену 

 
12.495 – AcFc 11.82% 

Мас-спектр моноацетилфероцену 

 
14.990 – діAcFc 77.89% 

Мас-спектр діацетилфероцену 
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Хроматограма продуктів синтезу 2  

 

9.069 – Fc  1.27% 

12.494 – AcFc 2.54% 

14.990 – діAcFc  96.19% 

 

Хроматограма продуктів синтезу 3 

 

 

9.067 – Fc 1.21% 

12.493 – AcFc 1.24% 

14.993 – діAcFc 97.55% 

 

 

Хроматограма продуктів синтезу 4 

 

4.970–AcЦПД 19,68% 
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Мас-спектр ацетилциклопентадієну (AcЦПД) 

 
9.060–Fc 2,58% 

12.490–AcFc 0,62% 

14.955–Ді AcFc 77,62% 

 

Хроматограма продуктів синтезу 5 

 

 

5,005 – AcЦПД 0,23% 

9,083 – Fc 1,09 

12,508 – AcFc 0,39% 

15,019 – Ді AcFc 98,29% 
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ДОДАТОК Б 

Хроматомас-спектричний аналіз відібраних проб із синтезу 1  

Хроматограма через 15 хвилин 

 

5.000 – AcЦПД 10.36% 

9.076 – Fc 18.88% 

12.511 – AcFc 25.61% 

15.023 – діAcFc 45.15% 

 

Хроматограма через 30 хвилин 

 

4.993 – AcЦПД 8.98% 

9.077 – Fc 23.84% 

12.505 – AcFc 18.70% 

15.022 – діAcFc 48.48% 
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Хроматограма через 45 хвилин 

 

4.999 – AcЦПД 7.69% 

9.076 – Fc 29.06% 

12.498 – AcFc 11.23% 

15.009 – діAcFc 52.02% 

 

Хроматограма через 60 хвилин 

 

5.001 – AcЦПД 7.09% 

9.075 – Fc 21.44% 

12.502 – AcFc 21.62% 

15.005 – діAcFc 49.85% 
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Хроматограма через 75 хвилин 

 

4.997 – AcЦПД  8.79% 

9.079 – Fc 23.14% 

12.508 – AcFc 20.15% 

15.019 – діAcFc 47.92% 
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ДОДАТОК В 

Хроматомас-спектричний аналіз відібраних проб із синтезу 2  

Хроматограма через 15 хвилин 

 
4.996 – AcЦПД 8.37% 

9.079 – Fc 16.77% 

12.515 – AcFc 25.33% 

15.034 – діAcFc 49.53% 

 

Хроматограма через 30 хвилин 

 

4.999 – AcЦПД 4.85% 

9.075 –  Fc 3.73% 

12.514 – AcFc 32.39% 

15.022 – діAcFc 59.03% 
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Хроматограма через 45 хвилин 

 

5.000 –  AcЦПД 8.05% 

9.079 –  Fc 17.11% 

12.506 – AcFc 16.52% 

15.023 – діAcFc 58.32% 

 

Хроматограма через 60 хвилин 

 

5.000 - AcЦПД 6.03% 

9.077 - Fc 13.20% 

12.502 – AcFc 13.03% 

15.022 – діAcFc 67.74% 
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Хроматограма через 75 хвилин 

 

5.003 – AcЦПД  7.59% 

9.077 – Fc 8.93% 

12.504 – AcFc 12.19% 

15.033 – діAcFc 71.29% 
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ДОДАТОК Г 

 

Хроматомас-спектричний аналіз проб із синтезу 3  

Хроматограма через 15 хвилин 

 

4.977 – AcЦПД 0.30% 

9.050 – Fc 16.03% 

12.482 – AcFc 23.86% 

15.001 – діAcFc 59.81% 

 

Хроматограма через 30 хвилин 

 

4.976 – AcЦПД 1.42% 

9.049 – Fc 9.32% 

12.474 – AcFc 14.11% 

14.988 – діAcFc 75.15% 

 

Д
О
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Хроматограма через 45 хвилин 

 

4.995 – AcЦПД 0.28% 

9.050 – Fc 10.04% 

12.472 – AcFc 10.57% 

14.982 – діAcFc 79.11% 

 

Хроматограма через 60 хвилин 

 

4.993 – AcЦПД 0.57% 

9.049 – Fc 6.55% 

12.470 – AcFc 5.75% 

14.996 – діAcFc 87.13% 

 

 

Хроматограма через 75 хвилин 

4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0
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1.00
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(x10,000,000)
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4.981 – AcЦПД 1.14% 

9.048 – Fc  3.19% 

12.469 – AcFc 3.40% 

15.009 – діAcFc 92.27% 
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ДОДАТОК Д 

 

Хроматомас-спектричний аналіз відібраних проб із синтезу 4  

Хроматограма через 15 хвилин 

 

 4.994 – AcЦПД 0.31% 

9.073 – Fc 9.36% 

12.517 – AcFc 26.96% 

15.058 – діAcFc 63.37% 
 

Хроматограма через 30 хвилин 

 

5.010 – AcЦПД 0.09% 

9.071 – Fc 13.03% 

12.498 – AcFc 7.84% 

15.028 – діAcFc 79.04% 
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Хроматограма через 45 хвилин 

 

5.000 – AcЦПД 0.72% 

9.074 – Fc 13.20% 

12.500 – AcFc 10.66% 

15.037 – діAcFc 75.42% 

 

Хроматограма через 60 хвилин 

 

5.005 – AcЦПД 1.75% 

9.073 – Fc 12.18% 

12.498 – AcFc 10.23% 

15.024 – діAcFc 75.84% 
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Хроматограма через 75 хвилин 

 

5.000 – AcЦПД 2.00% 

9.074 – Fc 10.94% 

12.495 – AcFc 4.30% 

15.019 – діAcFc 82.76% 
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ДОДАТОК Е 

Хроматомас-спектричний аналіз відібраних проб із синтезу 5  

Хроматограма через 15 хвилин 
 

 

5.005 – AcЦПД 0,36 % 

9.060 – Fc 18,91 % 

12.485 – AcFc 14,61 % 

14.975 – діAcFc 66,12% 
 

Хроматограма через 30 хвилин 

 

5,029 – AcЦПД 0,73% 

9,087 – Fc 17,71% 

12,507 – AcFc5,73% 

15,015 – Ді AcFc 75,83% 
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Хроматограма через 45 хвилин 
 

 

5,003 – AcЦПД 1,24% 

9,083 – Fc 9,48% 

12,507 – AcFc 7,21% 

15,023 – Ді AcFc 82,07% 
 

Хроматограма через 60 хвилин 
 

 

4,987 – AcЦПД 2,46% 

9,077 – Fc 0,70% 

12,517 – AcFc 14,44% 

15,069 – Ді AcFc 82,40% 
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Хроматограма через 75 хвилин 
 

 

4,999 – AcЦПД 1,74% 

12,506 – AcFc 0,89% 

15,085 – Ді AcFc 97,37% 
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ДОДАТОК Ж 

 

 

 

 

ЯМР1Н-спектр ДГДАФ (стандарт ТМС, розчинник ДМСО-D6 + CDCl3) 

 

  



58 
 

ДОДАТОК З 

 

 

 

Термограми : 1 – ПХА, 2 – суміш ПХА з ДАФ (50:1), 3 – суміш ПХА з 

ДГДАФ (50:1). 

 


