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SWOT I PEST АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

ПЕРЕЕСТЕРИФІКАЦІЇ, ГІДРОГЕНІЗАЦІЇ ТА ГІДРОКРЕКІНГУ 

РОСЛИННИХ ОЛІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЯКІСНИХ  

МОТОРНИХ БІОПАЛИВ 

Матвіїв І.В. 

Національний авіаційний університет, Київ 

Україна належить до країн, які мають дефіцит власних енергоносіїв і 

може забезпечити свої потреби за рахунок власних енергоносіїв лише на 

50%, в нафті – на 10-12%, в природному газі – до 30%, що створює загрозу 

енергетичній безпеці країни. Введення в енергетичний баланс України 

біологічних видів палива, які за своєю природою є відновлюваними 

ресурсами акумульованої сонячної енергії – одне з актуальних завдань 

сьогодення. Це дасть змогу зменшити використання викопних 

непоновлюваних джерел енергії, мінімізувати забруднення природного 

середовища токсичними речовинами та парниковими газами. Одним з 

основних напрямків вирішення енергетичної проблеми є перехід на 

використання палива з власних поновлювальних ресурсів, що 

безпосередньо пов’язані з вирощуванням олійних культур і рослин з 

великим вмістом крохмалю та цукру [1].   

Як сьогодні розуміється поняття біокеросин? Термін «біокеросин» 

дещо розмитий і не має чіткого визначення. Спочатку біокеросином 

називали суміш 95-70% нафтового палива з 5-30% олії. Проте наявність 

гліцерину в таких продуктах зумовлювала наявність нагару на 

розпилювачах форсунок, закоксовуванню поршневих кілець і прогоранню 

клапанів двигуна, що швидко виводило його з ладу (саме тому дехто вважає, 

що біокеросин не можна застосовувати в чистому вигляді, а лише як 

добавку).  

Сьогодні під біокеросином здебільшого розуміють біопаливо на 

основі рослинних або тваринних жирів (олій), що придатне для 

використання у газотурбінних двигунах повітряних суден. 

Сировиною для виробництва біодизеля в основному служать жирні, 

рідше ефірні олії різноманітних рослин та водоростей, тваринні жири, 

рибний жир, використана харчова рослинна олія. Основною сировиною в 

світі являються рослинні олії. По своїй структурі рослинні олії мало чим 

відрізняються одна від одної і розрізняються тільки вмістом вуглецю і 

рівнем насиченості жирних кислот. Для біопалива використовується 

очищена олія [2], оскільки після віджимання в олії присутні тверді і колоїдні 

домішки, а саме білкові і слизисті речовини, фосфатиди. 

Найбільш популярними процесами виробництва біокеросину з 

жировмісної сировини є переестерифікація, гідрогенізація і гідрокрекінг. 

Кожен із процесів має як переваги, так і недоліки. Найбільш вивченим та 

нагодженим процесом на сьогоднішній день є саме процес 

переестерифікації.  
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Процес переестерифікації жировмісних сполук дає найбільший вихід 

готового продукту, має низьку собівартість, не створює негативної ролі при 

попаданні в навколишнє середовище, за рахунок своєї хімічної будови. 

Процес є простий і недорогий у реалізації, який може бути впровадженим 

на установках різного масштабу. До негативних сторін можна віднести 

шкідливість метанолу, який використовується під час реакції. У випадку 

використання етанолу затрати під час виробництва збільшуються. 

Процес гідрогенізації забезпечує повноту використання сировини та 

можливість регулювання фізико-хімічних властивостей готового продукту. 

Цей процес не потребує затрат на нову техніку для виробництва, оскільки 

може реалізовуватися на обладнанні, типовому для нафтопереробних 

підприємствах. Процес дає змогу отримувати кінцеві продукти високої 

якості. Недоліком є його шкідливий вплив на довкілля, оскільки при процесі 

відбувається вихід вуглеводнів. Також вартість технологічного процесу 

висока, через затрати на компоненти, які використовуються під час 

виробництва. 

Процес гідрокрекінгу забезпечує стабільність фізико-хімічних 

властивостей готового продукту, що дає змогу на довготривале зберігання 

біокеросину. Процес дозволяє переробляти жировмісну сировину різного 

складу і походження. Проте вихід продукту дуже низький, а собівартість 

висока, оскільки технологічний процес потребує великих енергозатрат і 

компоненти, які беруть участь в ньому є досить дорогими. Також слід 

врахувати, що отриманий продукт за хімічною будовою є вуглеводнями, які 

при потраплянні в об’єкти довкілля чинить негативну дію на нього. 

Біокеросин має низку переваг порівняно з традиційними видами 

палива, як екологічних, так і експлуатаційних. Але ці переваги не мають 

бути нівельовані можливими негативними екологічними наслідками, 

пов’язаними з неправильним землекористуванням чи застосуванням 

застарілих технологій. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНО-ЩІЛЬНИСНИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК НІТРАТІВ ЦЕЛЮЛОЗИ,  

ГРАНУЛЬОВАНИХ ЛАКОВИМ СПОСОБОМ 

Середа В.І., Закусило Д.Р. 

Шосткинський інститут Сумського державного університету, Шостка 

Гранульовані нітрати целюлози використовуються в якості порохів, 

а також застосовуються для виготовлення фарб, лаків, емалей [1, 2]. 

Їх гранулювання здійснюється в основному двома способами: способом 

екструзії (пресовим) з пластифікованих мас і лаковим з розчинів (лаків). 

Лаковий спосіб має ряд переваг і є більш перспективним [3]. Він 

полягає в розчиненні нітратів целюлози в органічному розчиннику, 

диспергуванні приготованої лакової композиції у водному середовищі з 

утворенням грубодисперсної емульсії, подальшого затвердіння дисперсної 

фази емульсії в результаті видалення розчинника, відділенні отриманих 

гранул від дисперсійного середовища та їх сушінні. 

Важливими характеристиками одержуваних гранульованих нітратів 

целюлози є насипна (гравіметрична) щільність і щільність гранул. Як і для 

будь-якого сипучого матеріалу, в даному випадку насипна щільність 

визначає завантаження устаткування при транспортуванні та зберіганні 

нітратів целюлози, а також дозування при їх використанні. У свою чергу 

насипна щільність залежить від щільності гранул, яка має самостійне 

значення, характеризуючи пористу структуру гранул. Тому в даній роботі  

приділяється увага визначенню цих характеристик. 

Експериментальними дослідженнями встановлено, що пористість 

гранул залежить від технологічних параметрів процесу гранулювання. 

Причому визначальний вплив на утворення пір в гранулах здійснює процес 

видалення розчинника з крапель диспергованого у водному середовищі 

лаку. Відгін проводили двома способами: нагріванням отриманої емульсії 

до температури кипіння азеотропної суміші етилацетату з водою з 

подальшим її підвищенням до 85-90°С з метою видалення залишкового 

розчинника і протокою повітря через вільний простір змішувача, що 

дозволяло відганяти етилацетат при температурі нижче температури 

кипіння азеотропної суміші. 

При відгонці з протоком повітря відсутнє спінювання лаку і гранули 

мають щільну структуру. Очевидно, пориста структура в цьому випадку 

формується на рівні перехідних і мікропор. Причинами їх появи можуть 

бути об'ємно – напружені стани гранул в результаті усадкової деформації 

при затвердінні крапель лаку, а також релаксаційні явища перепакування 

макромолекулярних ланцюгів нітрату целюлози при видаленні розчинника. 

При зіставленні результатів визначення впливу параметрів процесу 

гранулювання при відгонці з протоком повітря етилацетату та при звичайній 

відгонці випливає, що вони знаходяться в області більш низьких значень 

пористості. 
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Обробка експериментальних даних дозволила отримати емпіричні 

рівняння, що дозволяють проводити прогнозні розрахунки пористості 

гранул, а також насипної щільності нітратів целюлози, гранульованих 

лаковим способом при заданих параметрах процесу.  

Крім того, структурно-щільнісні характеристики гранульованих 

нітратів целюлози визначали побічно за зміною їх дійсної щільності при 

введенні пластифікатора всередину гранул. Ці експериментальні дані 

показують, що при введенні в нітрат целюлозні гранули приблизно 

10% (мас.) пластифікатору досягається максимальне ущільнення їх 

полімерної основи. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЇ 

ЗАКЛАДНИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ШАХТ 

Калішенко Ю.Р., Стаднік В.О., Сігунов О.О. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Існуюче економічне становище на гірничодобувних підприємствах 

України визначає напрямок дослідних і конструкторських робіт на пошук, 

обґрунтування параметрів і розробку технологій, що передбачають 

зниження витрат на видобуток при високому рівні кількісних і якісних 

показників вилучення корисної копалини з надр. 

На шахтах гірничозбагачувального комплексу в Україні і закордоном 

існує проблема наявності великої кількості порожнин які виникли після 

виробітки корисних копалини. 

Одним із найефективніших способів ліквідації порожнин є закладання 

їх в’яжучими сумішами, які після затвердіння запобігають зсуву породи. 

Для зменшення вартості таких закладних сумішей використовуються 

доменний гранульований шлак (ДГШ) в якості в’яжучого. Проте на даний 

момент металургійні підприємства України працюють не на повну 

потужність і існує нагальна потреба зменшити витрати ДГШ в складі 

закладки. 

Метою дослідницької роботи є комплексна активація безклінкерних 

закладних сумішей, що використовують для заповнення вироблених 

підземних просторів на гірничо-збагачувальних комбінатах (ГЗК), які 

містять доменний гранульований шлак ПАТ «Дніпровський металургійний 

комбінат» (ПАТ «ДМК»). 

При виконанні дослідницької роботи для виготовлення закладної 

суміші використовувались такі сировинні матеріали: доменний 

гранульований шлак ПАТ «ДМК» та річковий пісок. В якості активаторів 

використовувались: гіпсовий камінь ПП «Скала Інтер» (родовища с. 

Пилипче, Борщинського р-ну Тернопільської обл.), вапно негашене комове 

ТОВ «Дніпропетровський завод стінових матеріалів», CaCl2 (кваліфікації 

«ч»), Na2CO3 (кваліфікації «ч»). 

При виконанні дослідницької роботи при розробці закладних сумішей 

проводився аналіз можливості застосування в якості в‘яжучого, доменного 

гранульованого шлаку ПАТ «ДМК». Для порівняльного аналізу 

використовувались дані по фізико-хімічним властивостям доменних 

гранульованих шлаків Дніпровського металургійного заводу, м. Дніпро 

(ДГШ І) та ПАТ «Арселор Миттал Кривий Ріг» (ДГШ ІІ) отримані на 

кафедрі ХТВМ раніше. 

Порівняння дисперсності з даними по ДГШ І та ДГШ ІІ, проведеними 

раніше, показали їх різницю по модулю крупності та середньомедіальним 

розмірам суміші часток. 

Аналіз величини модулів крупності дослідженого шлаку, а також 

середньомедіальні діаметри частинок і насипна маса матеріалу показали, що 

вихідний досліджуваний шлак має досить невисокі значення модуля 
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крупності та інших показників дисперсності в порівнянні з іншими 

шлаками. 

Під час проведення досліджень було встановлено, що під час помелу 

дисперсність 10 мас.% залишку на ситі для ДГШ Дніпровського 

металургійного комбінату досягається через 60 хвилин. 

Оскільки з проведених раніше на кафедрі ХТВМ випробувань відомо, 

що дисперсність 10 % залишку на ситі № 008 для порівняльного ДГШ І 

досягається через 65 хвилин, а для ДГШ ІІ через 80 хвилин., можна зробити 

висновок, що розмелюваність шлаку, що досліджується, краща на 8 та 25 % 

розмелюваності ДГШ І та ДГШ ІІ, відповідно. 

Таким чином, використання для закладних сумішей ДГШ 

Дніпровського металургійного комбінату, в порівнянні з гранульованими 

шлаками інших двох металургійних підприємств Дніпропетровської 

області, надасть можливість істотно зекономити час і ресурси на їх помел 

до заданої дисперсності. 

Під час дослідів було виявлено, що більш трудоємний процес помелу 

є для доменного гранульованого шлаку в порівнянні з річковим піском, 

тобто питома поверхня в 3000 см2/г (на таку Sпит орієнтуються в цементній 

промисловості) для річкового піску формується через 30 хвилин, а для ДГШ 

ПАТ «ДМК» – приблизно через 47 хвилин. 

З метою отримання більш коректних значень, дослідження 

проводились на складах композиції, які містили 5; 10; 15; 30 мас. % 

шлакової складової (табл. 1). Водотверде відношення було встановлене 

В/Т=0,3. 
 

Таблиця 1 – Склад і властивості закладних сумішей 

№ складу В’яжуче/заповнювач 

Склад суміші, мас. % Осад 

конусу, 

см 

В/Т 
шлак пісок 

1 0,05 5 95 12 0,307 

2 0,11 10 90 12 0,301 

3 0,18 15 85 13 0,289 

4 0,43 30 70 12 0,274 
 

Оцінка впливу дисперсності закладної суміші на її міцностні 

характеристики проводилась з використаними ДГШ та піску розмеленого в 

кульовому млині протягом 30, 60 та 90 хвилин. Будівельно-технічні 

характеристики закладних сумішей визначали в 3, 7 та 28 добовому віці. 

Аналіз проведених досліджень свідчить про дуже малу швидкість 

набору міцності і низькі її показники при стиску у всі строки лабораторних 

досліджень. Така тенденція є обґрунтованою, оскільки для подібного виду 

виробів визначення міцності в основному оцінюється в 3, 6 та 12 місячному 

віці. 

Результати досліджень показали, що зі зростанням вмісту в закладних 

сумішах шлаку міцність при стиску збільшується. Так марочна міцність 

зразків із вмістом ДГШ 30 мас. % до 2 разів більша, ніж у зразків, які містять 

5 мас. % шлаку. 
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Встановлено, що збільшення часу помелу компонентів закладної 

суміші, в трубному кульовому млині яка містить ДГШ ПАТ «ДМК» до 

90 хвилин не є раціональним, оскільки спостерігається певне зменшення 

міцності зразків (рис. 1). Найбільш оптимальним є помел матеріалу 

протягом 60 хвилин з 15 % вмістом ДГШ ПАТ «ДМК». 

 

 

 

 

 - склад з 5 % вмістом ДГШ; 

 - склад з 10 % вмістом ДГШ; 

 - склад з 15 % вмістом ДГШ; 

 - склад з 30 % вмістом ДГШ; 
 

Рисунок 1 – Вплив часу помелу закладних сумішей на їх міцностні 

характеристики (після 28 діб твердіння) 

 

Найбільш дієвішими для «збудження» шлаку до самостійного 

гідратаційного тверднення є добавки-активатори. До таких в першу чергу 

відносять вапно (лужний збудник) та гіпсовий камінь (сульфатний збудник). 

Крім того в якості активаторів твердіння закладних сумішей раціонально 

використовувати соду та хлористий кальцій, які показали найбільшу 

ефективність використання і є доступними і не високовартісними [1]. 

У зв’язку з цим була проведена комплексна активація закладних 

сумішей механічним і хімічним шляхами. З цією метою, в закладні суміші 

розмелені протягом 30, 60 та 90 хвилин були введені в якості хімічних 

добавок в кількості 2,5; 5; 7,5; 10 мас. % гіпсовий камінь, вапно, сода та 

хлористий кальцій. 

Гіпсовий камінь та вапно ретельно перемішувались всуху з ДГШ та 

піском. Сода і хлористий кальцій, попередньо розчинялись у воді 

затворення і вводилися до шлако-пісчаної суміші. Умови зберігання були 

такими ж як і для бездобавочних закладних сумішей. 

Первинно в якості хімічного активатору був досліджений гіпсовий 

камінь (CaSO4∙2H2O). З метою визначення раціонального вмісту добавки, 

її кількість варіювалась від 2,5 до 10 мас. % від вмісту ДГШ із кроком в 

2,5 одиниці. Дослідження проводились на композиціях, які містили в своєму 

складі 15 мас. % ДГШ ПАТ «ДМК» та 85 мас. % річного піску.  

Після аналізу результатів і порівнянні значень міцності на стиск в 

марочному віці можна констатувати, що збільшення показника по 

відношенню до бездобавочного складу спостерігалося на 11% для зразків 

30-хвилинного помелу, на 27% − зразків 60-хвилинного, на 42% − зразків 

90-хвилинного помелу. 
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Найвищі показники міцності на стиск спостерігались на зразках 

заформованих після 90 хвилинного помелу. В цьому зв’язку для пісчано-

шлакових закладних сумішей активованих гіпсовим каменем встановлено, 

що раціональним дозуванням активатора 5 мас. % при одночасному помелі 

сировини протягом 90 хвилин. 

Ще однією хімічною речовиною, що досить часто використовується 

при виробництві бетонів для підвищення показників міцності та інших 

будівельних параметрів є кальцій хлорид (СаCl2). Було встановлено, що 

найбільш раціональною концентрацією цієї добавки є 2,5 мас. %. Так 

значення марочної міцності показали, що по відношенню до бездобавочних 

зразків цей показник зріс для кубів з кальцій хлоридом (2,5 мас. %): для 

композицій 30-хвилинного помелу на 42 %; для композицій 60-хвилинного 

помелу на 13%; для композицій 90-хвилинного помелу на 46 %. 

Після аналізу результатів встановлено, що зі збільшенням тонини 

помелу з одночасною хімічною активацією, межа міцності на стиск зростає. 

Рекомендований час помелу закладної суміші з СаCl2 в якості активатора 

складає до 90 хвилин при одночасному вмісті добавки не більше 2,5 мас. % 

від вмісту ДГШ. 

За таким же принципом були досліджені ще дві речовини: негашене 

вапно та натрій вуглекислий.  

Аналіз результатів показав, що зразки активовані вапном не показали 

збільшення міцності по відношенню до бездобавочних закладних сумішей. 

В той же час Na2CO3 виявився досить ефективним прискорювачем твердіння 

і рекомендована концентрація його складає 2,5 мас. %. 

Таким чином, проведені лабораторні дослідження показали, що 

найбільш раціональним є помел пісчано-шлакової суміші протягом 60 хв. 

Також було встановлено, що введення в склад закладних сумішей 

ряду хімічних добавок, зокрема гіпсового каменю до 5 мас. % та СаCl2 до 

2,5 мас. % від вмісту в‘яжучого, з одночасним помелом протягом 90 хвилин 

дозволить істотно (в середньому на 30-40%) зменшити вміст доменного 

гранульованого шлаку в складі закладної композиції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Бронников Д. М. закладочные работы в шахтах; [Текст] : справочник / М: Недра. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОВЕРХНЕВОЇ ОБРОБКИ 

АРМУЮЧОГО НАПОВНЮВАЧА НА АДГЕЗІЙНУ МІЦНІСТЬ 

СИСТЕМИ «ТЕРМОПЛАСТ-ВОЛОКНО» 

Романова А.Є., Баштаник П.І., Терещук М.М., Янова К.В. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Армування пластмас волокнами дозволяє отримати композити з 

підвищеними механічними, теплофізичними та антифрикційними власти-

востями. Особливе місце серед армованих пластиків займають вугле- та 

базальтопластики, які застосовуються для виготовлення конструкцій 

літаків, автомобілів, суден, різноманітних приладів та механізмів. 

Властивості армованих пластиків переважно визначаються 

створюваною у процесі їх виготовлення межею поділу фаз «полімер-

волокно». У роботі вивчалася адгезійна міцність на межі поділу фаз нових 

композитів на основі поліпропілену та вуглецевих волокон із гідрат-

целюлози і базальтових волокон. Досліджували вплив поверхневої обробки 

армуючого наповнювача на здатність змочуватися їх розплавом 

поліпропілену та адгезійну міцність в системі «термопласти-волокно». 

Крайовий кут змочування волокон розплавом поліпропілену визначався 

методом краплі, а адгезійна міцність – прямим методом.  

У якості модифікатора волокон використовували поліаміногуанідини: 

ПГМГ-ГХ, ПАГ-карбонат, ПАГ-фосфат. Вони відомі як промотори адгезії у 

складі обкладальних еластомерних композицій. При обробці волокон 

кількість модифікатора змінювали від 0,5 до 2,0 мас.%. 

Крайовий кут змочування вихідних базальтових волокон розплавом 

поліпропілену становив 45-50 град. Аналіз отриманих даних показав, що із 

збільшенням концентрації модифікаторів на поверхні базальтового волокна 

спостерігається зменшення до 15-22 град крайового кута змочування. Це дає 

можливість для кращого просочування волокон розплавом термопласту, 

а отже − створення необхідних умов для забезпечення кращого адгезійного 

контакту. 

Адгезійна міцність у системі «поліпропілен-базальтове волокно» без 

обробки волокон модифікатором становила 21,60 МПа. Із збільшенням 

частки модифікатора на поверхні базальтового волокна спостерігається її 

підвищення. Найбільше зростання адгезійної міцності у системі 

«поліпропілен-базальтове волокно» досягнуто при апретуванні базальто-

вого волокна поліаміногуанідином ПАГ-карбонат (51,2 МПа). 

Порівняння адгезійної міцності систем: «поліпропілен-базальтове 

волокно» та «поліпропілен-модифіковане базальтове волокно» доводить, 

що для армування краще використовувати модифіковані базальтові 

волокна. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ КОАГУЛЯЦІІ ПРИ ОЧИЩЕННІ 

МУТНИХ ТА ЗАБАРВЛЕНИХ РОЗЧИНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ОРГАНІЧНИХ ТА НЕОРГАНІЧНИХ РЕАГЕНТІВ 

Якименко І.К., Солодовнік Т.В. 

Черкаський державний технологічний університет, Черкаси 

В даний час, значення прісної води як природної сировини постійно 

зростає. При використанні в побуті та промисловості вода забруднюється 

речовинами мінерального та органічного походження. Виробничі стічні 

води, в основному, забруднені відходами та викидами різноманітних 

підприємств. Кількісний і якісний склад таких стічних вод доволі 

різноманітний і залежить від галузі промисловості та технологічних 

процесів, які здійснюються на них. 

На сьогодні, актуальною проблемою є очищення забарвлених та 

мутних стічних вод. Відомо, що основним джерелом забруднення 

барвниками є текстильна та харчова промисловості, каламутні води ж 

можуть утворюватися на виробництвах паливної, хімічної, харчової, лісної 

промисловостей, а також чорної та кольорової металургії, та в процесі 

виробництва будівельних матеріалів [1, 2].  

Для очистки стічних вод використовуються механічні, хімічні, фізико-

хімічні та біологічні методи, також широкого застосування набувають так 

звані комбіновані методи очищення стічних вод та знешкодження і 

переробки шкідливих залишків та осадів [3].  

Особливу увагу варто надати такому методу очистки, як коагуляція − 

процесу ефективного видалення з водних систем твердих частинок і колоїдів. 

Хімічна коагуляція це найбільш ефективний і надійний метод видалення 

зважених частинок (діаметром > 10 нм) із природних і стічних вод. 

Використання коагуляції дозволяє видалити розчинені фракції багатьох 

шкідливих хімічних компонентів, знизити кольоровість та вміст фосфатів у 

побутових і промислових стічних водах.  

Як коагулянти найчастіше використовують солі алюмінію та заліза. 

Коагулянти здатні гідролізуватися у воді з утворенням різних коагуляційних 

структур, які характеризуються високими адсорбційними та адгезійними 

властивостями [4]. Добавки флокулянтів, в незначній кількості, до 

традиційних коагулянтів, сприяють пришвидшенню процесів утворення 

пластівців та седиментації, значно стабілізують процес очищення, 

підвищують якість та збільшують ефективність роботи обладнання. 

Для того, щоб підібрати найбільш ефективні реагенти для очищення 

конкретної стічної води, а також для визначення їх оптимальних доз 

найчастіше застосовується метод пробної коагуляції, так званий «Джар-

тест» (JAR-test). Даний метод полягає в тому, що в лабораторних умовах 

здійснюється імітація процесу утворення пластівців на промислових 

установках очищення стічної води, для чого використовуються скляні 

посудини, в яких проби води взаємодіють з реагентами при різних режимах 

перемішування (рис.1). 
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Рисунок 1 – Лабораторна установка для визначення оптимальних доз 

коагулянту та флокулянту:  
1 – флокулятор 2000 Kemira; 2-7 – стакани об’ємом 1 дм3; 8 − pH електрод;  

9-14 – механічні мішалки  

 

В процесі дослідження визначається мінімальний час та мінімальна 

доза коагулянту, які потрібні для осадження забруднювачів у вигляді 

пластівчастого осаду або його спливання на водну поверхню. При цьому, 

досліджується якість очищеної води після відстоювання, тобто визначається 

її каламутність та вміст завислих речовин і нафтопродуктів [3-5]. 

На кафедрі хімічних технологій та водоочищення Черкаського 

державного технологічного університету були проведені дослідження 

направленні на випробування різних типів коагулянтів, як традиційних, 

тобто на основі алюмінію – сульфат алюмінію технічний Al2(SO4)3·nH2O, 

сульфат алюмінію рідкий ALS, та заліза – розчин сульфату хлориду заліза 

РІХ-318, так і комбінованих, з додаванням природних високомолекулярних 

флокулянтів, а саме: природного амінополісахариду – хітозану зі ступенем 

деацетилювання 82% (виробництва фірми “ALDRICH”). Були проведені 

експериментальні дослідження в лабораторних умовах, при цьому, в якості 

модельних розчинів використовувались забарвлені розчини з 

концентрацією барвника активного яскраво-синього (3СВТ) 20 мг/дм3 

(наближені до стічних вод підприємств легкої промисловості Черкаського 

регіону) та мутні модельні розчини з мутністю за коаліном – 400 мг/дм3, які 

характеризують стічні води підприємств харчової промисловості. 

В результаті експерименту були визначені оптимальні дози 

коагулянтів: 

− для забарвлених розчинів (концентрація барвника 20 мг/дм3) 

оптимальна доза коагулянтів складає: для PIX-318 і Al2(SO4)3·nH2O – 

40 мг/дм3, для ALS − 20 мг/дм3; 

− для забарвлених розчинів (концентрація барвника 20 мг/дм3) 

оптимальна доза флокулянту-хітозану складає 20 мг/дм3 (при використанні 

його сумісно з PIX-318 і Al2(SO4)3·nH2O, доза яких 40 мг/дм3) та 34 мг/дм3 

(при використанні хітозану сумісно з ALS, доза якого 20 мг/дм3); 
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− для мутних розчинів (концентрацією 400 мг/дм3) оптимальна доза 

коагулянтів складає: для ALS і Al2(SO4)3·nH2O − 20 мг/дм3 а для PIX-318 – 

10  мг/дм3. 

Встановлено, що при застосуванні залізовмісного коагулянту (PIX-

318) для очищення забарвлених та мутних модельних розчинів, у очищених 

зразках води присутній залишковий вміст іонів заліза (ІІІ) та доведено, що 

додавання визначеної дози (близько 10 мг/дм3) флокулянту-хітозану 

дозволяє повністю вилучити іони заліза з розчину. Також доведено, що 

додавання до коагулянтів хітозану, сприяє утворенню пластівців більшого 

розміру, а це, в свою чергу, пришвидшує процес осадження. Встановлено, 

що для мутних розчинів коагуляційний процес очищення є більш 

ефективним ніж для забарвлених, і це, на нашу думку, пояснюється тим, що 

утворюються зважені частинки більших розмірів, що сприяє процесу 

седиментації та більш ефективному очищенню. Також доведено, що ступінь 

очистки для модельних розчинів, які містять барвники та зважені частинки, 

залежить від концентрації доданих коагулянту та флокулянту, а також від 

ступеню забрудненості води і від тривалості процесу седиментації. 

Показана доцільність використання комбінованих коагулянтів з додаванням 

природного флокулянту-хітозану для очищення забарвлених та мутних вод. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ 

ГІДРОГЕЛЕВИХ МЕМБРАН НА ОСНОВІ КОМОЛІМЕРІВ 

ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ І ПОЛІКАПРОАМІДУ 

Шаповал К.О., Суберляк О.В., Баран Н.М. 

Національний університет «Львівська політехніка», Львів 

Полімерні гідрогелі знаходять широке застосування в різних галузях, 

пов’язаних з медициною і біотехнологією. Ряд унікальних властивостей 

роблять ці полімерні системи вельми привабливими для таких напрямків, як 

тканинна і клітинна інженерія, технологія імплантатів і біологічно активні 

системи. 

Існуючі на даний час гідрогелеві матеріали не задовольняють повною 

мірою вимоги ринку та споживача. Полімерні гідрогелі, які близькі за 

будовою та фізичним станом до біологічних тканин, однак при загальній 

перспективності їх використання характерною є їхня невисока механічна 

міцність, що утруднює використання гідрогелевих виробів у практиці. Тому 

підвищення міцності гідрогелевих матеріалів, зокрема діалізних мембран за 

збереження їх проникності для водних розчинів низькомолекулярних 

речовин є актуальним і потребує вирішення.  

Сучасні розробки та дослідження в галузі мембранних і полімерних 

технологій зосереджені на ідеях, які дають змогу вдосконалювати 

властивості відомих синтетичних мембран. Провідне місце у дослідженнях 

посідає одержання нових композиційних мембран із функціонально 

активних полімерів і полімерних гідрогелів. Поєднувати за допомогою 

певного способу модифікування властивостей м’яких полімерних гідрогелів 

і жорстких полімерів дає змогу на практиці застосувати функціональність 

цих об’єктів в абсолютно винятковий спосіб. Використання  їх в одному 

матеріалі зумовлять велику кількість варіацій майбутніх композиційних 

систем. В роботі досліджували гідрогелі на основі кополімерів полівініл-

піролідону з полі-2-гідроксіетилметакрила-тами. 

Виготовлення комбінованих плівкових матеріалів у вигляді покриттів 

або багатошарових плівок здійснюють для того, щоб покращити міцнісні 

характеристики плівок, зменшити їх товщину, отримати бездефектний 

поверхневий шар, надати плівці складної конфігурації і спеціальних 

властивостей. 

Процес виготовлення комбінованих плівок пов’язаний зі суміщенням 

полімерних плівкових матеріалів із забезпеченням необхідної міжшарової 

адгезії, яка у роботі досягається осадженням за допомогою вільної води у 

гідрогелі з розчину суміші поліаміду (ПА) з полівінілпіролідоном (ПВП) у 

поверхневому шарі з утворенням сітки фізичних зв’язків.  

Для покращення фізико-механічних властивостей гідрогелеві плівки 

модифікували тонким шаром суміші ПА-6/ПВП з розчину у мурашиній 

кислоті. Одностороннє нанесення тонкого поліамідного полімерного шару 

на поверхню гідрогелевих плівок здійснювали внаслідок контакту поверхні 

гідрогелю з розчином ПА-6/ПВП протягом певного проміжку часу від 1 до 
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10 хв з подальшим упарюванням розчинника за температури 75÷80оС 

протягом 30 хв. Одержані композиційні гідрогелеві плівки промивали 

водою до повного видалення розчинника. Для досліджень використовували 

плівки у рівноважно гідратованому стані. 

Показано, що поверхнева адсорбція зростає із збільшенням часу 

витримування гідрогелевої плівки в модифікувальному розчині, а також є 

вищою у гідрогелевих плівках, коли у модифікувальному розчині 

використаний ПВП з ММ = 12·103 г/моль, на відміну від розчину з 

ММ ПВП = 360·103 г/моль. 

Важливими фізико-механічними властивостями модифікованих 

плівок є їх міцність і видовження при прориві. Встановлено, що міцність 

зростає, а видовження зменшується із збільшенням величини адсорбції 

суміші ПА-6/ПВП гідрогелем. 

Для модифікованих плівок на основі гідрогелевих мембран з ПВП 

ММ = 360·103 г/моль міцність є вищою, ніж на основі ПВП з 

ММ = 12∙103 г/моль. Одночасно, встановлено, що міцність мембран зростає 

у більшій мірі за наявності низькомолекулярного ПВП (12∙103 г/моль) в 

модифікувальному розчині (рис. 1).  

 
Рисунок 1 − Вплив складу гідрогелю і модифікувальної полімерної 

суміші на міцність при прориві (σ, МПа) композиційних плівок: 

ГЕМА:ПВП:Н2О=48:12:40% мас.; ММ ПВП, г/моль:  

1 − 12∙103, 2,3 − 360∙103; 

(ПА6/ПВП):НСООН = 7:93 % мас., СНСООН = 80 % мас., 

ПА-6:ПВП = 95:5 % мас., ММ ПВП, г/моль:  

1,3 − 360∙103, 2 − 12∙103; 

δ = 0,5 мм, τвитр. = 3 хв. 

 

Основне призначення одержаних плівок є використання їх як 

мембранні елементи у процесах розділення розчинів. Проникність 

сформованих плівок визначали методом осмосу. Як модельну речовину 

використовували 4% мас. розчин Натру хлориду. Визначено, що 
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проникність композиційних поліамід-гідрогелевих мембран є вищою за 

вмісту низькомолекулярного ПВП (12∙103 г/моль) в модифікувальному 

поліамідному розчині (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вплив часу модифікування гідрогелевих плівок на осмотичну 

проникність композиційних гідрогель–полімідних мембран: 

ГЕМА:ПВП:Н2О=48:12:40% мас., ММ ПВП, г/моль:  

1 − 12∙103, 2,3 − 360∙103. 

(ПА-6/ПВП):НСООН = 7:93 % мас., СНСООН = 80 % мас., 

ПА-6:ПВП=95:5 %мас., ММ ПВП, г/моль:  

1,2 − 360∙103, 3 − 12∙103, τвитр=5 хв. 

 

Отже, дослідженнями встановлена можливість формування 

двошарових, композиційних гідрогелевих мембран на основі кополімерів 

полівінілпіролідону з 2-гідроксіетилметакрилатом за допомогою дифу-

зійного осадження суміші ПА-6–ПВП з форміатного розчину. 

Одержані з використанням розробленого методу композиційні 

мембрани характеризуються підвищеною міцністю, яка зростає зі 

збільшенням часу витримки гідрогелю у модифікувальному розчині, а 

також при зменшенні товщини гідрогелевої підкладки. Підтверджено, таким 

чином, можливість створення штучної біологічної тканини. 
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МІДЬ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ВИРОБІВ 

НА НЕМЕТАЛІЧНИХ ПІДКЛАДКАХ 

Мигас С.В., Бик М.В. 

НТТУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Київ 

Мідні покриття знайшли широке використання в промисловості. 

Велике значення товстошарові мідні покриття мають в гальванопластиці 

для зняття металевих копій з художніх виробів, а також для гальванічного 

формування мідних деталей складного профілю. У сьогоденні гальвано-

пластика широко використовується в машинобудуванні, авіації, 

космонавтиці, радіоелектроніці, електротехніці і декоративно-прикладному 

мистецтві, оскільки цей метод дозволяє точно відтворювати задану форму. 

Причиною найбільшого поширення мідного покриття у технології 

гальванопластики є ряд факторів. По-перше міднення характеризується 

практично стовідсотковим виходом за струмом, що свідчить про високу 

ефективність цього процесу. По-друге, завдяки своїй пластичності, 

отримані мідні покриття легко поліруються, форму виробів легко виправити 

і доопрацювати механічно. І по-третє, мідь є найдешевшим металевим 

покриттям. При декоративному і протикорозійному осадженні металів в 

гальваностегії покриття має товщину всього в декілька мікрон, тоді як 

гальванопластиці вона досягає декількох міліметрів. За таких умов 

використання більш дешевого процесу є не просто доцільним, а й 

необхідним, пріоритетним фактором при виборі виду гальванічного 

покриття. 

Для електрохімічного одержання мідних покриттів досліджена і 

розроблена вельми велика кількість електролітів, які поділяють на дві 

групи: прості кислі і комплексні, які в більшості є лужними. У розчинах 

простих електролітів електроосадження міді протікає за достатньо високих 

густин струму, які можна збільшувати при використанні підвищених 

температур та перемішування. Ці електроліти мають відносно високий 

вихід міді за струмом, який сягає 100%, це вказує на їх високу 

продуктивність. Вони стійкі в роботі та прості у приготуванні, їх легко 

корегувати та нейтралізувати [1-3]. 

Комплексні електроліти є переважно лужними. Мідь в них міститься 

у вигляді комплексних йонів, а розряд міді в них ускладнений через низький 

ступінь дисоціації цих йонів. Процес відновлення комплексів міді потребує 

підвищених катодних поляризацій. Через це значення рівноважного 

потенціалу виділення міді із комплексних електролітів зміщується у бік 

більш електронегативних значень [2-5]. 

Із метою вибору та обґрунтування технології товстошарового 

міднення була досліджена кінетика перебігу процесу за вмісту різних видів 

включень, що впливають на електродний процес. Для вивчення впливу 

складу електролітів і режимів електролізу окрім прямих вимірювань було 

проведено математичне моделювання процесу за допомогою пакету 

програм COMSOL Multiphysics. Комп’ютерні моделі зазвичай враховують 
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провідність розчину, потенціал електрода та розчину, концентрація 

розчину, розподіл струму та товщини покриття. Модель силових ліній 

побудована для складнопрофільованої деталі показує, що розподіл силових 

ліній є більш рівномірним. Відтак, за рахунок доцільнішого розподілу 

струму, покриття є більш рівномірним у важкодоступних місцях. 

Враховуючи умови розробленого технологічного процесу та загальні 

рекомендації для гальванічного нанесення декоративних покриттів було 

виготовлено декілька серій виробів. Кожна серія складається із восьми 

ідентичних виробів. У якості основи були використані поліпіностерол, 

глина, скло, а в якості струмопровідного шару: графіт, бронзова пудра та 

хімічно осаджена мідь. 

Для виготовлення виробів із пінополістиролу на вирізану заготовку 

наносили декілька шарів водостійкого лаку і створювали електропровідний 

шар за допомогою мілкодисперсного графіту. На підготовлену основу 

проводили нарощування шару міді товщиною до 0,5 мм. Одержану 

заготовку механічно полірували, наносили декоративний шар із електроліту 

блискучого міднення та тонували у різні кольори . 

Глиняні заготовки також лакували водостійким лаком, а струмо-

провідний шар створювали з допомогою мілкодисперсної бронзової пудри. 

Після товстошарового міднення і полірування наносили верхній шар 

блискучого мідного покриття та для збереження кольору вкривали 

прозорим лаком. Інші декоративні елементи виконували із тонкої залізної 

фольги шляхом нанесення шару блискучого гальванічного нікелю. Також 

досліджено технологічні процеси нанесення блискучих нікелевих покриттів 

на стальну основу із наступним тонуванням та процеси нанесення 

гальванічних покриттів на алюміній та його сплави. 

Найбільш складним з точки зору технології була хімічна металізація 

скляної основи. Для покращення зчеплення металічного покриття із 

скляною основою останню попередньо піддавали механічному розвитку 

поверхні. Після операції хімічного міднення проводили нарощування 

товстого мідного шару-основи (50-100 мкм). Такий шар можна вже 

полірувати як електрохімічно, так і механічно. На створену основу 

послідовно наносили шари блискучого нікелю та чорного нікелевого 

покриття. Інші декоративні елементи одержували шляхом тонування тонкої 

мідної фольги із свіжоосадженим покриттям блискучої міді. 

Таким чином у результаті проведення комплексу досліджень вивчено 

процеси товстошарового міднення на непровідних поверхнях для створення 

гальванічних копій методом гальванопластики. 

Для цього було попередньо проаналізовано вплив різних факторів на 

розсіювальну здатність електролітів міднення. Встановлено, що додавання 

ПАР підвищує розсіювальну здатність електроліту. Адсорбуючись на 

поверхні електроду вони блокують пікові ділянки, таким чином зменшуючи 

до них підхід струму. Товщина покриттів зрівнюється за всією площею 

деталі. Гранична допустима густина струму зростає на 6 мА/см2 і складає 

16 мА/см2 за температури 18ºС. Для прогнозування однорідності товщини 
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мідних покриттів та зменшення виробничих витрат на практичну розробку 

конфігурації ванн, анодів, екранів було використано моделювання з 

допомогою програмного комплексу COMSOL Multiphysics який дозволяє 

достатньо точно врахувати вторинний розподіл струму. 

На основі одержаних даних розроблено технологічні процеси 

металізації різних типів непровідних матеріалів із наступним нанесенням 

товстошарового мідного покриття. Розроблені технологічні процеси були 

впроваджені у навчальний процес у рамках лабораторних занять з 

дисципліни Технологія нанесення гальванічних покриттів під назвою 

«Електрохімічне ЛЕГО». При виконанні лабораторного практикуму 

студентами 5-го курсу кафедри Технології електрохімічних виробництв 

виготовлено чотири партії декоративних виробів, чим доведено можливість 

використання запропонованих процесів у серійному виробництві. 
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ОКСИДУВАННЯ СТАЛІ 08Х18Н10 В КИСЛИХ РОЗЧИНАХ 

Баламут Н.С., Штефан В.В., Кануннікова Н.О. 

НТУ «Харківський політехнічний Інститут», Харків 

У теперішній час проблема даного дослідження носить актуальний 

характер, це пов`язано з великим інтересом до нержавіючих сталей в 

сучасній науці.  Серед численних корозійностійких сталей і сплавів 

найбільше застосування в різних галузях промисловості всіх технічно 

розвинених країн знайшли аустенітні хромонікелеві сталі типу 08Х18Н10 і 

їх модифікації. Такі види сталей відповідають найрізноманітнішим 

споживчим вимогам і в сучасній техніці в багатьох випадках незамінні. 

Нержавіюча сталь використовується у всіх сферах діяльності людини, 

починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи електронікою та 

механікою [1]. 

Однією з основних причин їх використання в промисловості є 

стійкість проти різних видів корозійного руйнування. Тому, дослідження 

направлені на вдосконалення відомих і пошук нових методів модифікації 

складу і властивостей оксидних плівок вельми актуальні. 

Одним з ефективних методів формування на поверхні металів 

покриттів з необхідним набором функціональних властивостей, є метод 

анодування. Переваги цього методу заключаються в тому, що захисна 

плівка зростає безпосередньо з «тіла» металу, а не наноситься ззовні, тому 

практично відпадають питання адгезії. Багато факторів, що впливають на 

якість і властивості покриттів, що формуються, все ще не ясні. Дослідження 

в цій області можуть відкрити нові можливості по формуванню покриттів із 

заданим набором функціональних властивостей. Як правило, оксидують 

сталеві вироби, які призначені для використання в закритих приміщеннях, а 

також при тимчасовому захисті. У сухому повітрі окисні плівки досить 

стійкі, у вологій атмосфері і особливо в воді захисні властивості плівок 

невисокі [2]. 

Електрохімічне оксидування, деталей проводять у рідких, рідше в 

твердих, електролітах. Поверхня окиснюваного матеріалу має позитивний 

потенціал. Оксидування в водних і не водних розчинах застосовують для 

отримання захисних, декоративних покриттів і діелектричних шарів на 

поверхні металів, сплавів і напівпровідникових матеріалів при виготовленні 

пристроїв зі структурами метал–діелектрик–напівпровідник і НВЧ 

інтегральних схем, оксидних конденсаторів, комутаційних плат на основі 

алюмінію та інших металів. 

Характер анодної поведінки металів залежить від багатьох факторів. 

Метал, що розчиняється під дією анодної поляризації може при зміні умов 

втратити цю здатність і перетворитися в нерозчинний анод. Таке 

перетворення розчинного аноду в нерозчинний являє собою окремий 

випадок пасивності металів [3]. 
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Про анодну поведінку сталі 08Х18Н10 можна судити за її 

електрохімічними характеристиками. Одним з найвідоміших 

електрохімічних методів дослідження є метод лінійної вольтамперометрії. 

Електродний потенціал не є абсолютним показником стійкості металів у 

даних середовищах. Його стаціонарне значення або характер залежності від 

часу можуть надати цілий ряд важливих відомостей про анодну поведінку 

металу чи сплаву в різних умовах експлуатації [4]. 

 
Рисунок 1 − Вольтамперометричні залежності сталі 08Х18Н10 в 

розчинах електролітів: 1 - 300 г/л H2SO4; 2 - 300 г/л H2SO4, 50 г/л NaCl з 

додаванням 10 г/л: Na2MoO42H2O, Al2(SO4)318H2O, ТіОSO4 

 

Вольтамперометричні залежності знімали за методикою наведеною в 

[5,6]. На анодних поляризаційних залежностях (рис.1, крива 1) можна 

виділити такі ділянки: активного розчинення, активно-пасивного переходу, 

пасивності і активного виділення кисню. 

При додаванні до розчину сульфатної кислоти NaCl стаціонарний 

потенціал зміщується в більш електронегативну сторону, що полегшує 

розчинення сталі 08Х18Н10 (рис.1, крива 2). При додаванні наважки 

Na2MoO4 (рис.1, крива 3) або Zr(SO4)2 (рис.1, крива 4) стаціонарний 

потенціал сталі стає більш електропозитивним у порівнянні з фоновим 

розчином. Наявність у електроліті Al2(SO4)3 (рис.1, крива 5) або TiOSO4 

(рис.1, крива 6) зміщує значення потенціалу в електронегативний бік. 

В результаті електролізу покриття, отримані із розчинів, які містять 

іони молібдену, цирконію, алюмінію і титану суттєво відрізняються від 

зовнішнього вигляду покриттів, одержаних із хлоридних розчинів, 

структурою та мають чорний колір [7].  
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Рисунок 2 − Мікрофотографії поверхні сталі 08Х18Н10 після 

електролізу в розчинах  300 г/л H2SO4, 50 г/л NaCl (а) з додаванням 10 г/л: 

Na2MoO42H2O (б), Al2(SO4)318H2O (в), ТіОSO4 (г). 50000 

 

Мікрофотографії поверхні отримали за методикою [8]. При введенні в 

розчин сульфатної кислоти NaCl (рис. 2а) на мікрознімках отриманого 

покриття спостерігається його нерівномірність та наявність тріщин, а 

додавання до цього розчину наважок Na2MoO4 (б), Al2(SO4)3 (в), TiOSO4 (г) 

підвищує суцільність та рівномірність отриманої оксидної плівки. 

Спостерігається наявність оксидів металів в структурі поверхні. 

На підставі експериментальних результатів доведено вплив молібдату 

натрію, сульфату цирконію, сульфату алюмінію, сульфату титану на анодну 

поведінку сталі 08Х18Н10. Встановлено, що введення цих сполук до 

фонового розчину змінює морфологію та дозволяє отримати чорні, суцільні 

та рівномірні покриття. 
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ОТРИМАННЯ ЭНЕРГЕТИЧНОГО ПАЛИВА З ВІДХОДІВ 

ВИРОБНИЦТВ 

Шишкіна А.К., Чемеринський М.С. 

Національна металургійна академія України, Дніпро 

Майбутнє нашої планети і доля людської цивілізації залежить від 

багатьох факторів, але самі важні з них, наступні: викопні ресурси і в першу 

чергу енергоносії є вичерпними, екстенсивне використання вуглеводневої 

сировини для вироблення енергії та пов'язані з ним викиди в атмосферу вже 

почали призводити до зміни клімату на планеті, відходи становлять 

серйозну загрозу навколишньому середовищу (при цьому вони часто 

можуть використовуватись в якості ефективного, відновлювального і 

екологічно чистого джерела енергії, дозволяючи зберігати корисні 

копалини). 

Таким чином, ці фактори лежать в основі всієї діяльності, пов'язаної з 

енергозбереженням, пошуком і розробкою альтернативних 

відновлювальних і екологічно безпечних джерел енергії, яка бурхливо 

розвивається протягом вже декількох десятиліть. Одним з найбільш 

перспективним напрямків цієї роботи - біо-енергетика. До неї відносяться 

всі способи промислового отримання енергії з біомаси різних видів: 

деревини, сільськогосподарських культур, помету, гною, інших відходів 

тваринництва, побутових відходів. 

Для отримання енергії з відходів виробництв, використовували 

відходи вугільної та харчової промисловості. Відходом вугільної 

промисловості було окиснене вугілля, а харчової – рідкий залишок після 

приготування м’ясних консерв. Цей рідкий залишок характеризується як 

желеподібна рідина з вмістом розчинених речовин вуглецевого 

походження. З отриманими брикетами проводили дослідження на 

показники технічного аналізу та теплотворної здатності.  

Проведені дослідження показали, що використання у якості 

зв’язуючого, відходів м’ясної промисловості, дозволяють зробити досить 

міцний паливний брикет та максимально зберегти енергетичні властивості 

окисненого вугілля. 
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ОЧИЩЕННЯ ВОД ВІД ІОНІВ As(V) ПОВЕРХНЕВО-

МОДИФІКОВАНИМИ ШАРУВАТИМИ СИЛІКАТАМИ 

Бондарєва А.І., Тобілко В.Ю. 

НТТУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Київ 

Захист водного басейну від забруднення небезпечними 

неорганічними токсикантами, наприклад сполуки арсену, та контроль над їх 

вмістом у природних та стічних водах є важливим екологічним завданням 

сьогодення.  

До поверхневих вод сполуки арсену надходять як у результаті 

природних процесів його вивітрювання та вилуговування з арсеновмісних 

гірських порід, так і разом із стічними водами підприємств гірничодобувної 

промисловості, кольорової металургії, електростанцій, що працюють на 

кам’яному вугіллі. Потенційним джерелом забруднення вод є використання 

арсену у виробництві пігментів, фарб, керамічних виробів і речовин для 

запобігання обростань. 

У природних поверхневих водах ступінь окиснення арсену залежить 

від концентрації розчиненого кисню, окисно-відновного потенціалу та pH 

середовища. Серед неорганічних форм арсену найбільшого поширення 

набули арсеніти (ступінь окиснення +3), та арсенати (ступінь окиснення +5). 

Перші домінують у водних об’єктах з анаеробними умовами, другі 

переважають у воді, яка насичена киснем. У незабруднених природних 

водах концентрація арсену не перевищує 1-10 мкг/дм3. Однак у водних 

об’єктах регіонів, що зазнають впливу стічних вод металовидобувних 

підприємств, його вміст досягає десятків і сотень мікрограмів у 1 дм3. 

Особливо забруднені сполуками арсену ґрунтові води цих регіонів. 

Ця проблема дуже важлива для країн, де ґрунтові води використовуються в 

якості джерела питного водопостачання для населення [1].  

Арсен належить до хімічних елементів, які проявляють мутагенну та 

канцерогенну дію на живі організми, але ступінь його токсичності залежить 

від форм знаходження, зокрема, As(III) має значно вищу токсичність, ніж 

As(V). Всесвітньою організацією охорони здоров’я та в країнами ЄС 

рекомендовано концентрацію арсену в питній воді, що не перевищує 

10 мкг/дм3 [2]. За українськими нормативними документами вміст арсену в 

питній воді регламентується на рівні 0,01 мг/дм3, в стічних водах − 

0,2 мг/дм3 [3].  

Для очищення вод від забруднення іонами важких металів 

застосовуються різноманітні фізичні, хімічні та фізико-хімічні методи. 

Однак, існуючі технології не завжди забезпечують нормативну якість 

очищеної води. 

На сьогоднішній день одним із найбільш перспективних і ефективних 

методів очищення великих об’ємів вод від важких металів, які містяться у 

дуже малих концентрація у порівнянні з іншими сполуками, є сорбційні. 

Саме застосування сорбційних технологій при доочищенні вод дозволяє 

досягти високого ступеню очищення від іонів металів. Наразі існує велика 
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кількість синтезованих і природних сорбційних матеріалів. Проте поряд з 

високою ефективністю вони мають суттєвий недолік – потребують 

складних схем синтезу та великих коштів. Одержання сорбентів на основі 

дешевих природних шаруватих силікатів є досить перспективним. 

Особливості структури глинистих мінералів дозволяють модифікувати їх 

поверхню різним сполуками, одержуючи при цьому нові функціональні 

матеріали з унікальними властивостями.  

Одним із методів підвищення адсорбційної здатності алюмосилікатів 

по відношенню до важких металів є хімічне модифікування їх поверхні 

кремнійорганічними сполуками, наприклад, тетраетоксисиланом (TEOS), 3-

амінопропілтриетоксисиланом (AРTES) та ін. 

Саме тому синтез ефективних сорбційних матеріалів для захисту вод 

від забруднення іонами металів є актуальним завданням.  

Метою даної роботи було одержання композиційних матеріалів на 

основі поверхнево-модифікованих шаруватих та шарувато-стрічкових 

силікатів для очищення вод від сполук арсену(V).  

Об’єктами дослідження були: очищені від домішок монтморилоніт 

(ММТ) та палигорськіт (ПГ) Черкаського родовища, їх модифіковані зразки 

та модельні розчини арсену(V). Для хімічного модифікування поверхні 

глинистих мінералів використовували 3-амінопропілтриетоксисилан 

(APTES).  

Синтез поверхнево-модифікованих шаруватих силікатів проводили у 

полярному (водно-спиртове середовище) та у неполярному (толуол) 

середовищах в інертній атмосфері згідно модифікованим методикам [4,5].  

Успішна модифікація поверхні глинистих мінералів APTES 

підтверджена методом ІЧ спектроскопії. На рис.1 представлені спектри 

вихідних та синтезованих зразків.  

 
(a) 

 
(b) 

 

Рисунок 1 – ІЧ – спектри вихідних та модифікованих мінералів:  

(а) – монтморилоніт, (b) – палигорськіт 

 

Так, одержані результати свідчать про наявність слабких смуг, що 

відповідають коливанням –NH2 і –CH2 груп молекул APTES, як на поверхні 

монтморилоніту (рис.1а), так і палигорськіту (рис. 1b) незалежно від 

середовища, в якому синтезували зразки. 

Дані рентгенофазового аналізу вихідного та модифікованого 
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монтморилоніту вказують на зміщення базального рефлексу у 

модифікованих глинах, тобто збільшення відстані між структурними 

пакетами мінералу за рахунок інтеркаляції молекул APTES в міжшаровий 

простір. У випадку палигорськіту, рентгенографічні картини ідентичні для 

вихідних і модифікованих зразків, що обумовлено структурою цього 

шарувато-стрічкового силікату і можливістю взаємодії молекул 

модифікатора тільки з зовнішньою поверхнею мінеральних частинок. 

Вивчення фізико-хімічних особливостей сполук арсену з вод із 

використанням композиційних матеріалів на основі поверхнево-

модифікованих силікатів проводили на модельних розчинах в діапазоні 

концентрацій As(V) 0,1-2 мг/дм3 та іонній сили 0,01 по NaCl.  

Для визначення оптимальних умов вилучення As(V) з розчину 

синтезованими зразками було досліджено вплив рН водного середовища на 

процес сорбції. Отримані експериментальні дані вказують на те, що 

залежність має дзвіноподібний вигляд з максимумом при рН 5,0-5,5 як для 

модифікованого монтморилоніту, так і палигорськіту, що обумовлено 

фізико-хімічними особливостями поверхні глинистих мінералів та формами 

розподілу арсену(V) у водному середовищі. 

На рис. 3 представлено ізотерми сорбції арсенатів синтезованими 

матеріалами. Для порівняння побудовані залежності на вихідних глинистих 

мінералах. 
 

 
(a)                                                    (b) 

Рисунок 3 − Ізотерми сорбції As(V) вихідними та модифікованими 

зразками при рН 6,2  

(а) – монтморилоніт: 1 – монтморилоніт – APTES (водно-спитрове 

середовище), 2 − монтморилоніт – APTES (толуол), 3 – вихідний 

монтморилоніт;  

(b) – палигорськіт рН = 6,2: 1 – палигорськіт – APTES (толуол);  

2 − палигорськіт – APTES (водно-спитрове середовище); 3 – вихідний 

палигорськіт. 

 

Одержані дані вказують на те, що на сорбційну здатність іонів 

арсену(V) поверхнево-модифікованими композитами на основі монтмори-

лоніту (рис. 3а) впливає середовище, в якому їх синтезували. Так, найвищу 

сорбційну здатність має зразок, синтезований у розчині спирту (величина 
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максимальної сорбції досягає 0,18 мг/г). Менші величини сорбції аніонів 

арсену спостерігаються на зразку, синтезованому у толуолі (максимальна 

величина адсорбції становить 0,09 мг/г), що обумовлено різними 

механізмами проходження процесу модифікування та особливостями 

структури мінералу.  

На рисунку 3b представлені ізотерми сорбції As(V) модифікованими 

зразками на основі палигорськіту. Одержані результати вказують на те, що 

сорбційна здатність синтезованих композитів майже в 2 рази вища за таку 

на зразках з монтморилонітом і не залежить від середовища, в якому їх 

синтезували (величина максимальної сорбції становить – 0,36 мг/г). 

Таким чином, встановлено, що сорбційна здатність модифікованих 

матеріалів на основі шаруватих та шарувато-стрічкових мінералів залежить 

від особливостей структури алюмосилікатів, типу розчинника, в якому 

проводилось хімічне модифікування та рН водного середовища. Показано, 

що матеріали на основі палигорськіту, проявляють кращу спорідненість до 

арсенатів, ніж такі ж на основі монтморилоніту. Встановлено перспек-

тивність використання хімічно-модифікованих композитів для доочищення 

вод від забруднення сполуками арсену.  
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ САМОУСМОКТУЮЧИХ 

МІШАЛОК У ПРОМИСЛОВОСТІ 

Шабанов В.С., Шабрацький С.В. 

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Сєвєродонецьк 

У масообмінних процесах, зокрема для газорідинних систем, останнім 

часом на перше місце виходить проблема інтенсифікації та підвищення 

продуктивності апаратів об’ємного типу. Основу цього устаткування 

становить мікробіологічна апаратура, в якій здійснюється біосинтез і всі 

наступні процеси отримання товарної продукції. 

Специфічність хімічної продукції накладає на конструкційні 

особливості апаратів додаткові обмеження, які необхідно врахувати при 

проектуванні або удосконаленні виробництва. Тому традиційне обладнання 

для аналогічних виробництв у більшості випадків, не придатне для 

проведення процесів біотехнології. Перш за все, це відноситься до 

біохімічних реакторів (ферментаторів). 

Проведення технологічних процесів в газорідинних реакторах з 

турбоежекційними перемішуючими пристроями дозволяє підвищити їх 

ефективність, але розрахунок, конструювання та вибір таких апаратів 

досить ускладнений, що пов’язано з недостачею експериментальних та 

теоретичних даних, які стосуються їх гідродинамічного розрахунку. 

Проведений літературний огляд та теоретичний аналіз існуючих 

конструкцій газорідинних реакторів, надає можливість говорити про те, що 

найбільш прийнятними апаратами для проведення процесу в газорідинних 

системах є реакційні апарати з самоусмоктуючими перемішуючими 

пристроями, у яких газ диспергується у шар рідини за допомогою мішалки. 

Перевагами таких апаратів є надійність в роботі, конструктивна 

простота та технологічність у виготовленні, високі техніко-економічні 

показники. Особливістю цих пристроїв є можливість повторного введення 

газу всередину апарату; проведення миттєвих реакцій; автоматична подача 

та регулювання витрати газового реагенту; запобігання заростання 

елементів подачі газу продуктами реакції. 

Теоретичні та експериментальні дослідження роботи самоусмоктуючих 

перемішуючих пристроїв стали основою для розробки більш ефективних 

конструкцій самоусмоктуючих мішалок, дослідження, проведені на 

удосконалених моделях показали, що продуктивність даних мішалок на 30-

40% вища в порівнянні з аналогічними. Керуючись цим, була запропонована 

конструкція самоусмоктуючого пристрою, на яку був отриманий Патент на 

корисну модель (№ 60097). Пристрій може бути застосований в хімічній, 

нафтопереробній, фармацевтичній та інших суміжних галузях промисловості 

для проведення реакцій сульфування, хлорування та озонування. 
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ПІДБІР В’ЯЖУЧОЇ РЕЧОВИНИ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ 

ГРАНУЛЮВАННЯ ВУГЛЕЦЕВМІСНИХ СУМІШЕЙ (ГРАФІТ) 

Скиданенко М., Курдес Ю., Нічволодін К. 

Сумський державний університет, Суми 

Вступ 

Графіт є важливим матеріалом, що використовується в промисловості. 

Застосування графіту в промисловості і на виробництві досить широке, що 

пояснюється властивостями матеріалу. Він стійкий як до природних, так і 

до хімічних впливів, відрізняється високою токопроводимістю, міцністю, 

невисокою твердістю. Під впливом температурного фактора має властивість 

тверднути. Його використовують для відливу деталей, щоб скоротити 

кількість браку. Їм змазують деталі для зменшення пригару. Графіт 

використовується в атомній промисловості, незамінний в кольоровий і 

хімічної промисловості. Також його використовують для будови 

електричних печей. Його застосовують для виготовлення найважливіших 

запасних частин для побутової техніки. 

Гранульований графіт знайшов досить широке застосування в 

металургійній промисловості. Його використання доцільне у випадках, коли 

необхідно розчинити матеріал максимально швидко, при цьому відіграє 

роль температурний показник.  

Виходячи з цієї досить широкої сфери застосування варто відзначити, 

що гранульований графіт є популярним матеріалом, який користується 

попитом. Сучасна промисловість не бачить аналога графіту. Для того, щоб 

конкурувати на міжнародному ринку промисловості зі світовими 

компаніями потрібно покращити показники (якість) продукту. Метою 

досліджень було отримати гранульований графіт, що має характеристики: 

міцність гранул не меньше 0,8 МПа, зольність не більше 2%, кульоподібну 

форму гранул з среднім розміром гранул 2-3 мм. 

І Методика проведення лабораторних випробувань 

В світі зі збільшенням розвитку економіки все більше набуває 

актуальності та росту кількості середнього бізнесу, тобто малотонажних 

підприємств, які мають можливість швидко змінювати асортимент 

виробництва в залежності від вимог замовника. Тому було обрано найбільш 

оптимальний спосіб отримання гранул графіту сферичної форми - метод 

«окатування» із застосуванням рідких в'яжучих рідин. 

Лабораторні дослідження з вибору в’яжучої речовини і 

відпрацювання технологічних параметрів отримання гранульованої 

вуглевмісні суміші (графіту) проводились в три етапи: 

− перший етап: підбір складу в'язкої суміші; 

− другий етап: перевірка впливу складу в'яжучого речовини і 

технологічних параметрів гранулювання і сушіння на властивості готового 

гранульованого продукту; 

− третій етап: перевірка оптимального складу в'яжучого речовини і 

технологічних параметрів роботи грануляционного обладнання в 
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безперервному режимі гранулювання, напрацювання лабораторної 

дослідної партії гранульованого продукту. 

Висушений гранульований продукт був проаналізований на 

гранулометричний склад шляхом розсіву на ситах згідно ГОСТ 21560.1, 

аналізу на статичну міцність гранул згідно ГОСТ 21560.2 і зольність гранул 

згідно ГОСТ 11022. 

ІІ Експериментальний стенд 

Для проведення досліджень було сконструйовано стенд, що дозволяє 

реалізувати всі задачі експериментального дослідження. Принципова схема  

 
Рисунок 1 − Принципова схема експериментальної установки 

Лабораторний стенд складається з наступних одиниць обладнання:  

Б – бак напірний для в’яжучого розчину; К − коспресор; Гр − гранулятор 

тарілчастий; Л − лоток; СШ − сушильна шафа. 

 

Вихідний порошкоподібний матеріал (графіт) подавався безпосе-

редньо в гранулятор типу ОТ40К02 на поверхню якого, наносився за 

допомогою розпилювача в'яжучий розчин, що подавався з напірного бака. 

З напірного бака в'яжучий розчин подається в розпилювач, за допомогою 

стиснутого повітря. Стиснуте повітря, що нагніталось до баку компресором 

через газовий ротаметр. В'яжучий розчин подавали через рідинний 

ротаметр. Готові гранули пересипались через борт гранулятора і надходили 

в лоток, після чого їх сушили в сушильній шафі 23. Процес розпилення 

відбувався при витраті повітря від 0,04 до 0,3 м3/год та для рідини від 10 до 

50 л/год. 

  



– 37 – 

ІІІ. Результати 

При виконанні досліджень проводився підбір складу в'язкої суміші. 

У процесі грануляції оцінювалися такі параметри, швидкість 

гранулоутворення, гранулометричний склад, міцність вологих гранул, 

якість поверхні окремих гранул, міцність висушених гранул, зольність 

гранул. 

Зміст випробовуваних в’яжучих речовин і результати лабораторних 

досліджень наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 − Результати лабораторних досліджень по підбору 

зв'язуючої речовини 
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1 Ацетат 3,4 10,7 вода 27,4 86,6 31,62 1,25 
0,8-

0,9 
5 16 40 13 122 

2 
Органічне 

вяжуче 
30 48,5 вода 31 50,1 61,9 0,69 1,9 21 77 27 6 79 

3 Клеол 50 - - - - 50 0,88 1,6 3 62 54 13 92 

4 

Соль 

щелоч-

ного 

металла 

1,8 4,9 вода 34,8 - 37,03 1,5 9 14 61 34 12 98 

5 Канифоль 11 13 
спирт 

этиловый 
72 86,7 83 0,16 - 11 9 2 2 72 

6 

Органіч-

не вяжуче 

2 

10 

5 
12 вода 20 75 30 0,15 1,6 54 10 3 1 53 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
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IV. Аналіз результатів 

На підставі результатів досліджень з підбору в'яжучих речовин для 

гранулювання методом обливання углеродосодержащего порошку (графіт) 

зроблені наступні висновки: 

Найбільш високу міцність готових гранул та гарне гранулоутворення 

в’яжучі речовини солі лужного металу та гідролізованої органічної 

речовини. Аналіз на зольність показав, що використання солей лужного 

металу, тому що має значний процент золи, що не доцільно 

використовувати цей в’яжучий розчин. 

 Високими технологічними характеристиками володіють в'язкі 

розчини на основі ацетатів. Ці в'яжучі розчини забезпечують високу 

статичну міцність гранул і стійкість до стирання. 

Експерименти з гранулювання порошків показали високі якості 

гранульованих продуктів виготовлених з використанням в'яжучих складів 

на основі клеола, в тому числі низьку зольність при відсутності 

самозаймання при нагріванні до високих температур. 

Використання органічного в'яжучого в якості сполучного речовини є 

найбільш оптимальним варіантом при виготовленні гранульованих 

продуктів з вуглецевих сумішей. Воно забезпечує гарне гранулоутворення, 

високу міцність гранульованих продуктів і забезпечує задовільну зольність 

готового продукту.  
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ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КАТАЛІЗАТОР ГОРІННЯ  

РАКЕТНОГО ПАЛИВА 

Смольникова Т.Ю., Нестерова О.Ю. 

Дніпровський національний університет ім. О.Гончара, Дніпро 

Відомо [1], що похідні фероцену найчастіше використовуються в 

якості регуляторів швидкості горіння сумішевих твердих ракетних палив 

(СТРП) на основі перхлорату амонію та низькомолекулярних каучуків. 

В якості штатних регуляторів швидкості горіння СТРП найбільш широко 

використовувалися алкіл похідні фероцену, такі як 1,1' - діетилфероцен, н-

бутилфероцен, катоцен. Однак, їх тенденція до міграції і чутливість до 

окиснення обмежують можливість їх використання. Для отримання більш 

високих швидкостей горіння СТРП потрібно застосування підвищених 

концентрацій каталізатора, що у разі алкілфероценів важко реалізувати 

через їх високу летючість. Для забезпечення стабільності властивостей 

палива в процесі зберігання і експлуатації, утримання рідких фероценових 

сполук у складі СТРП, як правило, не перевищує 1%, тим самим 

обмежується можливість підвищення швидкості горіння паливних 

композицій. Спроби запобігти дифузії похідних фероцену на поверхню 

палива реалізовувалися через збільшення кількості фероценових фрагментів 

в молекулі, збільшення розмірів молекул, що містять фероцен, проте це не 

привело до позитивних результатів.  

Нами запропоновано використання дигідразону 1,1'- діацетилферо-

цена у якості структуруючого агенту паливно-зв'язувального компоненту 

СТРП, а саме олігомерних епоксіуретанових каучуків, що дозволить 

провести як структурування каучуків з утворенням полімерної сітки, так і 

закріплення фероценільного фрагменту у полімерній матриці для 

запобігання міграційних процесів. 

Структурування епоксіуретанових каучуків на основі олігомерного 

полібутадієну з кінцевими гідроксильними групами (HTPB – англ. hydroxyl-

terminated polybutadiene) можливе за рахунок використання біс-гідразонів, 

аналогічно [2], що призводить до отримання полімерної матриці з N-N 

зв'язками. Потрібно відзначити, що активність гідразонів при розкритті 

кінцевих епоксидних груп в епоксіуретанових каучуках набагато менша, 

ніж амінів. Структурування гідразонами протікає тільки при підвищених 

температурах. Це дозволяє отримувати однорідну композицію при 

змішуванні полімеру паливно-зв'язуючого з дигідразонним отверджувачем 

при температурі +50 - +60°С з наступним нагріванням до +80-90°С для 

поступового затвердіння полімерної матриці. 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. 

Відомо, що СТРП з перхлоратом амонію та поліуретановим паливно-

звязувальним на основі каучуку НТРВ мають високі енергетичні 
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характеристики [3], насамперед, імпульс тяги. Каучук НТРВ є тільки пре-

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

з відповідними діізоціанатами, наприклад, ізофорондіізоціанатом утворює 

макродіізоціанат (1) вже з кінцевими ізоціанатними групами. Реакція 

перебігає згідно схеми 1. Остаточно полімерне пальне – зв’язувальне 

отримують реакцією макродіізоціанату з гліцидолом, з утворенням 

олігомерного каучуку з кінцевими епоксидними групами (2). 

 

          Схема 1 

 
Нами запропоновано у якості отверджувача олігомерного каучуку (2) 

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

реагувати з епоксидними групами 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 зшивати каучук. В той 

же час ДГДАФ може виконувати дії каталізатору горіння для даного СТРП. 

Отримання ДГДАФ відбувається при недовгому нагріванні ДАФ з 

60% гідразин гідратом у середовищі етанолу в атмосфері інертного газу. 

Реакція проходить за схемою 2. 

          Схема 2

 
Отриманий ДГДАФ має голчату кристалічну будову, кристали темно-

червоного кольору.  

Структура отриманого ДГДАФ доказана за результатом збігу 

температури плавлення отриманої сполуки з літературними даними, а також 

за даними ЯМР1Н - спектрометрії та хроматомасс-спектрометрії. В ПМР – 

спектрі присутні сигнали протонів двох метильних груп з хімічним зсувом 
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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 хроматомас - спектру підтверджена молекулярна 

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

іону m/z М+1 ДГДАФ -298,2.  

Відомо, що полімери з кінцевими епоксидними групами зшиваються  

гідразонами органічних кетонів та альдегідів з утворенням сітчастої 

структури [2]. Реакція відбувається шляхом розкриття епоксидних груп 

гідразонним фрагментом. 

Отриманий ДГДАФ був використаний нами для дослідження процесу 

отвердіння олігомерного каучуку (2). Оскільки ДГДАФ кристалічна 

речовина для його розчинення використовували пластифікатор 

діоктилсебацинат (ДОС) у мінімальній кількості. Реакція отвердіння 

відбувалася за схемою 3. 

Схема 3 

 
Отвердіння рідкого каучуку (2) проходило в умовах довготривалого 

(10-12 годин) нагріву при температурі 80°С. В результаті був отриманий 

темно-червоний гумоподібний еластичний матеріал. Треба відмітити, що 

твердіння олігомерного каучуку (2) 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. 

Властивості ДГДАФ як регулятора швидкості горіння СТРП були 

підтвердженні методом термогравіметричного аналізу. Активність 

регуляторів швидкості горіння, аналогічно [4], виявляли за величиною зсуву 

в низькотемпературну область екзотермічного максимуму на термогра-

фічній кривій термічного розкладу суміші перхлорату амонію (ПХА) з 

ДГДАФ у відношенні 50:1. Отримані результати приведені у таблиці 1. 
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При нагріванні на термограмі чистого ПХА спостерігається 

ендотермічний пік, який характеризує морфологічні зміни кристалічної 

решітки ПХА 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 (на 73°C) 

зсувається в область низьких температур, що свідчить про зниження енергії 

активації окислювального процесу. 

 

Таблиця 1 – Дані ДТА аналізу 

Зразок Ԛрозкл.кДж/г 

 

Т oС max Швидкість 

реакції, 

мДж/с 

ΔT, °C 

 

ПХА 0,616 
248 (ендотерм.) 

391 (екзотерм.) 

59,5 - 

 

ПХА+ДГДАФ 

(50:1) 
0,272 

248(ендотерм.) 

317,9 (екзотерм.) 
88,7 73,1 

 

Таким чином, виявлено, що ДГДАФ може бути використаний як агент 

структурування та прискорювач швидкості горіння ракетного палива в 

умовах полімеризації заряду СТРП, який містить ПХА як окиснювач та 

рідкий олігомерний каучук з кінцевими епоксидними групами у якості 

пального-зв’язувального.  
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ПРОДУКТИ ОЛЕОХІМІЇ – КОМПОНЕНТИ ІННОВАЦІЙНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

Левченко Є.П., Андрєєв Д.А., Черваков О.В. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Мастильні матеріали – матеріали, які вводять на поверхню тертя для 

зменшення сили тертя та/або інтенсивності зношування [1]. 

Сучасні мастильні матеріали за походженням поділяють на органічні, 

мінеральні та синтетичні [1]. До органічних матеріалів належать природні 

жири, до мінеральних –матеріали, отримані змішуванням природних 

вуглеводнів чи переробкою мінеральної сировини, а до синтетичних – 

продукти хімічного синтезу, отримувані з різноманітної сировини. 

Синтетичні мастильні матеріали включають, серед іншого, естери та 

кремнійорганічні сполуки [2]. 

Основними недоліками мінеральних олив та мастил є необхідність 

використання в процесі їх виробництва не поновлюваної імпортної 

сировини (нафта), високі енерговитрати, легка займистість продуктів 

нафтопереробки та їх стійкість до біодеградації. З іншого боку, недоліками 

синтетичних олив є відносна складність процесу отримання та, як наслідок, 

більша ціна. 

На даний час Україна залежить від імпорту нафти та деяких продуктів 

її переробки через недостатні обсяги власного видобутку та відсутність 

виробничих потужностей. Це актуалізує тему розробки мастильних 

матеріалів, які могли б знизити потребу України в імпорті та які були б 

екологічно безпечними та здатними до біодеградації згідно з принципами 

«зеленої хімії» [3]. 

З літератури відомо, що у складі мастильних матеріалів з метою 

підвищення їх екологічності використовуються присадки [4-6] та оливи на 

основі продуктів переробки природної сировини [7].Зважаючи на це, 

перспективним напрямком досліджень є розробка нових компонентів 

мастильних матеріалів та мастильних матеріалів на основі продуктів 

переробки жирової сировини. Так, відомо, що алканоламіни та відповідні 

алканоламіди жирних кислот кокосової олії здатні виявляти антикорозійні 

властивості у складі різноманітних систем, однак в літературі відсутні 

згадки про застосування диетаноламідних похідних жирних кислот 

(ДЕАЖК) соняшникової олії у складі мастильних композицій у ролі 

антикорозійної добавки. 

На кафедрі технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та 

харчової продукції за підтримкою ТОВ «Запорізьке міжрегіональне 

виробничо-комерційне підприємство «УНІКОН» було розроблено 

технологію виробництва диетаноламідних похідних жирних кислот 

соняшникової олії з використанням відновлюваної сировини – алкілових 

естерів жирних кислот (АЕЖК). Вміст ДЕАЖК соняшникової олії в готових 

продуктах складає 80%. Загальну схему реакції зображено нижче: 
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Отримані ДЕАЖК є сумішшю амідів жирних кислот, що входять до 

складу соняшникової олії: ліноленової, лінолевої, олеїнової, пальмітинової, 

стеаринової, міристинової та інших жирних кислот.  

На основі продуктів переробки рослинної сировини, а саме ДЕАЖК 

та АЕЖК, було розроблено ряд мастильних матеріалів, що виявляють гарні 

триботехнічні властивості, можуть працювати у широкому діапазоні 

температур та захищають поверхні тертя від корозії. 

Було розроблено також аналог приладових мастил серії МП, а саме 

МП-601, МП-605 та МП-609, який пройшов випробування                              ДП 

НВК «Фотоприлад» (м. Черкаси) та може бути використаний для заміни 

МП-605 у складі підшипникових вузлів мікродвигунів. 

Основні властивості приладових мастил та розробленого аналога 

наведено у таблиці. 

 

Таблиця 1 – Основні властивості приладових мастил та розробленого 

аналога – МП-6100 УНІКОН 

Тип мастила МП-601 МП-605 МП-609 
МП-6100 

УНІКОН 

Температурний діапазон 

експлуатації, °С 
−60…+180 −60…+200 −70…+100 −60…+100 

Кінематична в’язкість, мм2/с: 

   при 100°С, не менше 

   при 20°С, не менше 

   при −60°С, не більше 

9,0 

40,0 

3500 

14-20 

65-85 

7000 

4,5 

17-27 

450 

15,5 

9,1 

1812 

Температура застигання, °С 

не вище 
−70 −70 −80 −60 

Кислотне число, мг КОН/г, не 

більше 
0,03 0,05 0,1 0,1 

Випаровуваність,%, не 

більше 
20 4 5 5 

Корозійність на пластинках з 

латуні Л-62 і стали ХШ-15 

при температурі 150°С 

протягом 50 год, кг/м3 

відсутність відсутність відсутність відсутність 

Вміст води відсутність відсутність відсутність відсутність 

Вміст механічних домішок відсутність відсутність відсутність відсутність 

Вміст механічних домішок відсутність відсутність відсутність відсутність 

Зміст водорозчинних кислот і 

лугів, % 
відсутність відсутність відсутність відсутність 

Густина при 20°С, кг/м3 – 1030-1050 – 869 
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Антикорозійні властивості ДЕАЖК дозволило створити на їх основі 

засоби для чищення і консервації військової техніки та зброї. Ефективність 

використання розроблених засобів була підтверджена їх тестуванням в 

«Хіммотологічному центрі» Центрального науково-дослідного інституту 

озброєння та військової техніки Збройних Сил України. 
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ПРОДУКТИ ТЕРМООБРОБКИ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В 

ЯКОСТІ НАПОВНЮВАЧІВ ЕЛАСТОМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ 

Мала В.В., Калінюк В.Л., Овчаров В.І. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Мінеральні наповнювачі займають важливе місце в 

рецептуробудуванні гум для виготовлення гумовотехнічних виробів і шин. 

Їх застосування зумовлене необхідністю забезпечення технологічних 

властивостей гумових сумішей, посиленням і наданням гумам спеціальних 

властивостей, покращенням економічних та екологічних параметрів 

виробництв та виробів. Перспективним напрямком використання 

мінеральних наповнювачів є їх застосування для виготовлення «зелених» 

гумових виробів, а синтезу – отримання мінеральних наповнювачів з 

використанням поновлюваної сировини рослинного походження 

Метою проведених досліджень стала порівняльна оцінка 

ефективності та експериментальна перевірка можливості використання 

продуктів, отриманих при різних умовах термообробки подрібненого 

рисового лушпиння, в якості наповнювачів еластомерних композицій на 

основі карболанцюгових дієнових каучуків.  

Об’єктом дослідження виступає процес формування технологічних та 

фізико-механічних властивостей еластомерних композицій за наявності 

гібридніих продуктів термохімічних перетворень отриманих за ресурсо- та 

енергозберігаючими технологіями з вторинної рослинної сировини 

рисового лушпиння в інтервалі температур 500-830ºС протягом 2-6 годин, 

які представляли собою високодисперсні порошки чорного (продукти 

SiO2+C-2, SiO2+C-3), чорно-сірого (продукт SiO2 C-4) або білого (продукти 

SiO2-1) кольорів, а також ряд силіцій (VI) оксидів – продукти термохімічних 

перетворень цільного рисового лушпиння (РЛ) в інтервалі температур 650-

8000С по двостадійній (продукти SiO2·РЛ-171, SiO2·РЛ-172, SiO2·РЛ-173) 

або одностадійній (продукти SiO2·РЛ-174, SiO2·РЛ-175) технології з 

помолом в ударно-відбивному млині, які представляли собою 

високодисперсні порошки від сірого до білого кольору. 

Визначено основні фізико-хімічні характеристики ряду продуктів 

термічної обробки рисового лушпиння (РЛ) в інтервалі температур 500-

830ºС, встановлена можливість їх використання у складах еластомерних 

композицій без технологічних ускладнень.  

Вивчення впливу продуктів термообробки рисового лушпиння на 

властивості гумових сумішей і гум проведено в порівнянні з равномасовим 

вмістом відомих наповнювачів − посилюючим аморфним діоксидом 

кремнію марки Ultrasil VN 2 GR; напівпосилюючим мінеральним напов-

нювачем каоліном; пічним напівпосилюючим техвуглецем марки N 550. 

Показано, що гумові суміші на основі синтетичного каучуку марки 

СКС-30 АРК за наявності 20 мас. ч. продуктів високотемпературного 

оброблення рисового лушпиння (кремній-, карбоновмісних гібридних і 

силіцій (IV) оксиду) володіють більш високою технологічністю, якісним 
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поєднанням кінетичних параметрів сірчаної вулканізації без її уповільнення 

як це відбувається за наявністю промислових імпортних кремнеземів. 

За рівнем впливу на формування фізико-механічних властивостей гум 

продукти термічної обробки РЛ слід віднести до напівпосилюючих 

наповнювачів. 

Дослідження додатково введених 5 та 10 мас.ч. дослідного кремнію 

SiO2·РЛ-172 з метою його застосування у складі гумової суміші 

протекторного типу на основі комбінації каучуків СКД та СКМС-30 АРКМ-

15 здійснено в порівнянні з рівномасовим вмістом імпортних промислових 

наповнювачів – синтетичного діоксиду кремнію марки Ultrasil VN 2 GR 

(Туреччина) і мінерального наповнювача природного походження тауриту 

ТС-Д (Казахстан). Контрольна промислова еластомерна композиція мала в 

своєму складі сполучення цих наповнювачів: 5 мас. ч. Ultrasil VN 2 GR + 

5 мас. ч. таурит ТС-Д. Вплив мінеральних наповнювачів на формування 

комплексу властивостей гумових сумішей і гум оцінювався також відносно 

властивостей  еластомерної композиції з 62 мас.ч технічного вуглецю (ТВ) 

марки N 339 без вмісту мінеральних наповнювачів. 

В результаті експериментальних досліджень силіцій (IV) оксиду 

SiO2·РЛ-172, отриманого за двостадійною термічною обробкою РЛ при 

780ºС, у складі еластомерної композиції для виробництва протекторів шин 

встановлено, що на відміну від кремнезему марки Ultrasil VN 2 GR 

додаткове введення 5 і 10 мас.ч. дослідного продукту має позитивний вплив 

на пластоеластичні характеристики гумових сумішей, не погіршує 

диспергування технічного вуглецю (за визначеним ефектом Пейна), не 

уповільнює процес сірчаної вулканізації та дозволяє формувати комплекс 

властивостей гум аналогічний до гум з рівномасовим вмістом імпортних 

мінеральних наповнювачів. 

Силіцій (IV) оксид з рисового лушпиння може бути перспективним 

вітчизняним біоінгредієнтом для гум шинного та іншого призначення 

замість наповнювача з мінеральної непоновлюваної сировини таурит ТС-Д 

та синтетичного кремнезему Ultrasil VN 2 GR з метою виготовлення 

«зелених» виробів та імпортозаміщення. 
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РАДІОПРОЗОРІ КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АВІАЦІЙНОЇ 

ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙ СИСТЕМИ  

BaO‒ZnO‒Al2O3‒SiO2 

Білогубкіна К.В., Федоренко О.Ю., Кривобок Р.В. 

НТУ «Харківський політехнічний інститут», Харків 

Зростання швидкості і маневреності літальних апаратів (ЛА), 

збільшення дальності ураження цілей вимагають підвищення ефективності 

захисту зовнішнього антенного обладнання та поліпшення функціональних 

характеристик обтічників. Вимоги до їх радіопрозорості виключають 

можливість використання більшості конструкційних матеріалів, зокрема 

металів. Як відомо, радіопрозорі матеріали (РПМ) практично не відбивають 

радіохвилі і відрізняються низькими діелектричними втратами (ε =1÷10; 

tgδ ≤ 10–2 в інтервалі робочих температур [1]. Крім того, матеріали, які 

використовують при виготовленні обтічників, мають відповідати комплексу 

вимог за аеродинамічними, тепловими, термоциклічними та ерозійними 

навантаженнями [2]. 

Тому дослідження, спрямовані на розробку керамічних РПМ із 

заданими діелектричними характеристиками, теплофізичними і фізико-

механічними властивостями є важливою задачею, вирішення якої 

сприятиме науково-технічному прогресу в галузях радіоелектроніки, 

електронної та аерокосмічної техніки. 

Найбільш актуальною на сьогодні є створення РПМ на основі 

тугоплавких матеріалів. Натепер існує велика кількість розробок в галузі 

створення керамічних РПМ, але більшість з них не задовольняють вимоги 

щодо жаростійкості (наприклад кварцова кераміка), стійкості до окиснення 

в потоках газів, що містять кисень (кераміка на основі нітридів силіцію, 

бору, алюмінію, а також оксинітридна кераміка), наслідком чого є 

деградація цих матеріалів і нестабільність його діелектричних характе-

ристик в робочому діапазоні температур [3]. 

Аналіз властивостей силікатів та алюмосилікатів показав, що синтез 

керамічних РПМ доцільно здійснювати на основі фаз віллеміту (Zn2SiO4), 

ганіту (ZnAl2O4), цельзіану (BaAl2Si2O8), сподумену (LiAlSi2O6), кордієриту 

(Mg2Al4Si5O18) та славсоніту (SrAl2Si2O8), які володіють комплексом 

необхідних теплофізичних, діелектричних і механічних характеристик.  

Метою даної роботи є отримання щільноспечених керамічних РПМ 

цельзіан-вілемітового складу на основі композицій системи BaO–ZnO–

Al2O3–SiO2. Задачі досліджень включали дослідження впливу алюмовмісної 

сировини на процеси утворення заданого комплексу фаз (ВаAl2Si2O8 + 

Zn2SiO4), визначення умов отримання щільноспечених керамічних 

матеріалів, дослідження функціональних властивостей та структуро-

фазових особливостей отриманих керамічних РПМ. 

Як основа для синтезу жаростійких і міцних керамічних РПМ 

розглянута система BaO–ZnO–Al2O3–SiO2, в якій кристалізуються сполуки 

віллеміту і цельзіану, що задовольняють вимоги до РПМ за показниками ε і 
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tg та характеризуються високою температурою плавлення (1512 і 1740°С 

відповідно) і відносно низьким тепловим розширенням (ТКЛР 3,2∙10−6 1/К і 

2,7∙10−6 1/К відповідно). 

Відповідно до задач досліджень розроблено маси з використанням 

металургійного глинозему Г–00, мікронізованого глинозему CT3000SDP та 

гідроксиду алюмінію ГД–00 (зразки І0, ІІ0, III0 відповідно). Хімічний склад 

дослідних мас відповідає співвідношенню цельзіан : вілеміт = 1 : 1 при 

збереженні стехіометрії фаз. Для інтенсифікації спікання кераміки при 

температурі 1200 °С до складу мас вводили малі  добавки (понад 100%), 

зокрема: 2 мас. % Li2O (зразки ІL, IIL, IIIL) або 1 мас. % добавки, склад якої 

відповідає евтектиці в системі Li2O‒SnO2 (зразки ІE, IIE, IIIE). 

Зразки, формували напісухим пресуванням і піддавали двостадійному 

випалу при 1200°С. Дослідження показали, що продукти випалу 

характеризуються високим рівнем спікання (загальна поруватість 0,45-

1,74%, уявна щільність 2800-3000 кг/м3). За електрофізичними 

властивостями (ε = 2,08-3,61; tgδ=(2÷8)∙10−2) отримані матеріали задовіль-

няють вимоги  до РПМ щодо  рівня діелектричних характеристик (ε =1÷10, 

tgδ < 10−2). Встановлено, що при використанні гідроксиду алюмінію 

значення ε і tgδ є найнижчими. Визначення твердості зразків і межі міцності 

на стиск показали, що  найвищий рівень властивостей спостерігається для 

зразків кераміки, отриманої з використанням металургійного глинозему 

(табл. 1). 
 

Таблиця 1 ‒ Властивості зразків радіо прозорої кераміки 

Властивості 
Шифр зразків 

I0 IL IE II0 IIL IIE III0 IIIL IIIE 

Уявна щільність 

к, г/см3 

2,9

9 
2,99 2,85 2,99 3,00 2,85 2,88 2,86 2,66 

Водопоглинання 

W, % 
0 0,31 0,17 0,18 0,46 0 0,6 0,51 0,35 

Загальна пористість 

Пз, % 
0 0,94 0,45 0,54 1,39 0 1,74 1,47 0,93 

Діелектрична 

проникність,  

2,8

5 
2,41 3,34 3,11 2,33 3,61 2,46 2,08 3,85 

Тангенс кута 

дієлектричних 

втрат, tg 

0,07

55 

0,02

42 

0,03

94 

0,04

38 

0,05

99 

0,08

14 

0,00

91 

0,07

44 

0,063

4 

Твердість за 

Rockwell, HRA 
74 63 –* 72 71 –* 56 71 –* 

Твердість за Vickers, 

HV 
471 261 –* 435 403 –* 180 403 –* 

Межа міцності  

на стиск σст, МПа 

152

0 
831 –* 

140

5 

136

8 
–* 610 

136

8 
–* 

* зразки, що зазнали високотемпературної деформації 
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Рентгенофазовими дослідженнями встановлено, що основними 

кристалічними фазами отриманих керамічних РПМ є вілеміт і цельзіан.  

Крім того наявні супутні фази ганіту, цинкового петаліту, алюмінату барію, 

кількість яких залежить від виду алюмовмісної сировини (рис. 1). Аналіз 

рентгенограм показав, що при використанні альтернативної алюмовмісної 

сировини (мікронізованого глинозему і гідроксиду алюмінію) інтенсивності 

рефлексів ВаAl2Si2O8 і Zn2SiO4 збільшується навіть за відсутності добавок. 

Позитивний вплив добавки Li2O позначається на збільшенні інтенсивності 

рефлексів основних фаз та зменшенні рефлексів цинкового петаліту та 

кварцу, а при введенні евтектичної добавки супутні фази відсутні.  

 

  

а) б) 

 

 

 

а) без добавок;  

б) з добавкою 2 мас. % Li2O; 

в) з евтектичною добавкою 

    Li2O‒SnO2 1 мас. % 

в)  

Рисунок 1 − Інтенсивність основних рефлексів кристалічних фаз в зразках 

радіопрозорої кераміки  

 

Дослідженнями мікроструктури отриманих показали, що зразки 

мають кристалічну однорідну структуру в якій можна розрізнити голчасті 

кристали цельзіану 15,750,55 мкм та дрібнодисперсні кристали вілеміту 

1,701,14 мкм. Останні заповнюють проміжках між крупними кристалами, 

що сприяє ущільненню матеріалу. В зразках, які не містять добавок, наявні 

сферичні пори з переважним розміром ~25 мкм. Введення малих добавок 

сприяє зменшенню розмірів пор майже вдвічі (до ~17,6 мкм в зразку ІL і 

до ~13,2 мкм в зразку ІЕ) та більш щільному розташуванню кристалів 

цельзіану та вілеміту внаслідок зміни їх кількісного співвідношення 

(для добавки Li2O). Зразки кераміки ІЕ відрізняються більшою кількістю 

склофази.  
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а) б) 

Рисунок 2 − SEM-знімки  (2000) зразків кераміки:  

а) зразок ІL; б) зразок ІЕ 

 

Таким чином в результаті проведених досліджень отримано 

щільноспечені керамічні РПМ цельзіан-віллемітового складу при зниженій 

температурі 1200°С. Введення до складу мас спікаючих добавок (2 мас.% Li2O 

або 1 мас. % добавки, склад якої відповідає евтектиці в системі Li2O‒SnO2) 

сприяє ущільненню структури за рахунок зменшення поруватості та більш 

компактного розташування кристалічних фаз за рахунок збільшення вмісту 

тонкодисперсних кристалів віллеміту.   

Подальші дослідження розроблених керамічних РПМ цельзіан-

віллемітового складу будуть спрямовані на визначення залежностей «склад ‒ 

структура ‒ функціональні властивості», включно з діелектричними 

характеристиками, термічною стійкістю та механічною міцністю.  
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РЕГЕНЕРАЦІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

ВІДПРАЦЬОВАНИХ МОТОРНИХ ОЛИВ 

Добрівська О.О., Єфименко В.В. 

Національний авіаційний університет, Київ 

На сьогоднішній день проблема відновлення якості моторних олив в 

світі, а особливо в Україні стоїть дуже гостро. Велика кількість автомобілів 

споживає багато олив, які можливо піддавати регенерації, відновлювати та 

знову використовувати у масляних системах. Нажаль, в  Україні до 90% 

обсягів відпрацьованих моторних олив скидається в навколишнє природне 

середовище або використовується некваліфіковано. Тому метою роботи є 

аналіз зміни основних показників якості оливи у процесі експлуатації та її 

регенерації. 

Об’єкт дослідження: процес аналізу основних показників якості та 

методів відновлення відпрацьованих моторних олив. 

Предмет дослідження: відпрацьована моторна олива Castrol Magnatec 

SAE 5W-30 A3/B4 (пробіг автомобіля 20 тис.км). 

Моторні оливи застосовуються для змащування поршневих і 

роторних двигунів внутрішнього згоряння. Всі сучасні моторні оливи 

складаються з базових олив і, поліпшуючих їх властивості, присадок. 

В процесі експлуатації двигуна відбувається як кількісна, так і якісна 

зміна оливи. Якісні зміни пов'язані зі старінням оливи та хімічними 

перетвореннями її компонентів, попаданням в оливу пилу, продуктів зносу 

деталей, води і незгорілого палива. 

Старіння олив під час роботи двигунів є дуже складний процес. 

Підвищена температура і кисень повітря, з яким контактує олива, 

викликають окиснення і окиснювальну полімеризацію її молекул. Такі 

продукти окиснення вуглеводнів, як смоли, органічні кислоти, присутні в 

оливі в розчиненому стані, сприяють збільшенню в'язкості і кислотного 

числа, а асфальтенові сполуки, які є основою для утворення лаків, особливо 

небезпечних липких осадів, що призводять до залягання і пригоряння 

поршневих кілець. Ще одна група продуктів окиснення – дрібна стійка 

механічна суспензія – є джерелом утворення нагару і шламу. Продукти 

глибокої окисної полімеризації, що відкладаються в зонах високої 

температури і надходять назад в картер, впливають на експлуатаційні 

властивості оливи. 

Видiляють двi ocнoвнi групи дoмiшoк, щo зaбруднюють oливи: 

oргaнiчнi (пoтрaпляють в оливу з кaмери згoряння – прoдукти непoвнoгo 

згoряння пaливa, прoдукти термiчнoгo рoзклaду, oкислення і полiмеризацiї 

оливи) і неoрганiчнi (частинки пилу, чaстинки зносу деталей, продукти 

спрацювання зoльних присадок в оливах, чaстинки, щo зaлишилися в 

двигунi пiсля йoгo вигoтoвлення – технoлoгiчнi зaбруднення).  

Однак, незважаючи на глибокі зміни якості при роботі оливи в 

двигунах, основний її вуглеводневий склад змінюється несуттєво. Якщо з 

оливи видалити всі механічні домішки і продукти окиснення, загальна 
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кількість яких зазвичай не перевищує 4-6%, то знову можна отримати 

базову оливу хорошої якості. Саме на цьому принципі і грунтується 

регенерація (відновлення) і повторне використання олив. 

В якості основних показників, що характеризують властивості 

працюючої оливи, слід назвати: в'язкість, лужне число, вміст нерозчинних 

продуктів забруднення і води та інші. 

У процесі експлуатації в’язкість олив, які не містять в'язкісних 

присадок, зростає внаслідок накопичення в них продуктів окиснення, а 

також часткового випаровування найбільш легкокиплячих вуглеводнів, що 

володіють найменшою в'язкістю (10-15%). 

Проведення лабораторного дослідження визначення в’язкості 

показало, що середній час витікання відпрацьованої моторної оливи Castrol 

Magnatec 5W-30 A3/B4 за температури 40ºС становить 257 с, тому можна 

розрахувати кінематичну в’язкість за формулою: 

, мм2/с. 

де С – постійна віскозиметра, мм2/с2;  − середній арифметичний час 

витікання нафтопродукту у віскозиметрі, с. 

Можна зробити висновки, що кінематична в’язкість за температури 

40оС збільшилась із 68,5 мм2/с до 77,1 мм2/с, тобто понад 12,5%, що 

практично переводить оливу в інший клас в’язкості. 

В процесі експлуатації густина моторної оливи може збільшуватися, а 

може і зменшуватися. Збільшення густини працюючої оливи відбувається 

за рахунок процесу окиснення базової оливи і накопичення в ній різних 

видів експлуатаційних забруднень. На зменшення густини оливи впливає 

наявність палива в оливі, яке має густину нижчу, від базової  оливи. 

Було проведено визначення густини чистої та відпрацьованої оливи 

Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4 за допомогою ареометра та встановлено, що 

густина чистої оливи становить 850 г/см3, а густина відпрацьованої оливи 

збільшилася до 860 г/см3, що вказує на накопичення в оливі продуктів 

окиснення. 

Вміст води в оливах не допускається, оскільки її наявність призводить 

до утворення піни та емульсії, яка, розриваючи цілісність плівки оливи та 

заповнюючи масляні канали, погіршує протизносні властивості та сприяє 

корозії деталей, вимиванню присадок.  

Проведено експериментальне дослідження визначення вмісту води у 

відпрацьованій оливі Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4 методом Діна і Старка 

та показано, що у ній міститься 0,12 см3 води. За формулою розраховано 

масову частку води: 

, 

де Vо – об’єм води в пастці, см3; m – маса проби, г. 

Отже, після визначення вмісту води у відпрацьованій оливі Castrol 

Magnatec 5W-30 A3/B4 можна зробити висновок, що наявність 0,14% води 

можна вважати її слідами. 
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Було проведено дослідження регенерації оливи черкаським 

палигорськітом, який попередньо був витриманий у муфельній печі за 

температури 200ºС протягом 2 год. Лабораторне дослідження показало, що 

черкаський палигорськіт потрібно використовувати не для очищення 

відпрацьованої моторної оливи Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4, а для 

доочищення з використанням різних комбінованих методів. 

Після того було досліджено зразки породи черкаського палигорськіту 

різного гранулометричного складу природні і хімічно активовані (табл. 1). 

Хімічний склад вихідної породи: SiO2 – 52,85; Al2O3 – 10,53; Fe2O3 – 7,86; 

MgO – 7,21; CaO – 0,30; Na2O – 0,38; H2O – 9,94; -H2O – 9,75 (% мас.).  

Таблиця 1 − Технологічні характеристики зразків адсорбенту 

 
Адсорбційну очистку проводили методом перколяції (співвідношення 

діаметра до висоти адсорбційної колонки – 1/17, термостатування при 70ºС). 

Очистці піддавали оливу Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4. Концентрація 

кислих сполук в досліджуваній оливі – 1,753 м-екв/дм3. Кислотність оливи 

визначали методом потенціометричного титрування. Ступінь очищення 

оливи від продуктів окислення визначали вимірюванням оптичної густини 

очищеної оливи відносно вихідного зразка. 

В роботі було проведено дослідження адсорбції на природному 

палигорськіті сполук кислого характеру (рис. 1, а), та порівняння її з 

адсорбцією смол і осадів (рис. 1, б). Попередня підготовка адсорбенту 

суттєво впливає на якість очищення оливи від кислот (рис. 1). Так, при зміні 

гранулометричного складу від 0,5-1,0 (кр.1) до 0,075-0,250 мм (кр. 2) 

ефективність адсорбенту суттєво зростає.  

 
Рисунок 1 − Залежність ступеня видалення адсорбентом сполук 

кислого характеру від виходу очищеної оливи (нумерація кривих відповідає 

номерам зразків табл.1)  

Рисунок 2 − Видалення смол і осадів (1) та кислот (2) в процесі 

перколяційної очистки 
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Враховуючи, що адсорбент не піддавався попередній термічній 

обробці, то для термоактивованого за температури 200°С зразка можна 

очікувати багато кращих результатів завдяки збільшенню концентрації 

високоенергетичних адсорбційних центрів у результаті видалення 

адсорбованих молекул води. 

В роботі було проведено дослідження селективності адсорбенту до 

смол і осадів (рис. 2). Порівняльна характеристика показала, що 

палигорськіт виявляє більшу селективність до кислот (крива 2), ніж до 

продуктів їх поліконденсації – смол і осадів (крива 1).  

 

Висновки 

Досліджено процес старіння моторної оливи Castrol Magnatec 5W-30 

А3/В4 в процесі використання в автомобілі (пробіг 20 тис. км) та зміну її 

основних експлуатаційних показників якості. Встановлено, що густина 

оливи збільшилась із 850 г/см3 до 860 г/см3, кількісний вміст води 

визначений методом Діна і Старка змінився з «відсутнього» до 0,14% мас., 

кінематична в’язкість оливи змінилась з 68,5 мм2/с до 77,1 мм2/с за 

температури 40оС. 

Проведено очищення відпрацьованої моторної оливи Castrol Magnatec 

5W-30 А3/В4 адсорбційним методом, з використанням в  якості адсорбенту  

черкаського палигорськіту. Встановлено, що здійснити повне очищення 

даним методом оливи не можливо, але можливо здійснити повне очищення 

лише комбінованими методами. 

Встановлено, що застосування природних алюмосилікатів дозволяє 

ефективно очищати оливи від сполук кислого характеру. Попередня 

підготовка адсорбенту суттєво впливає на якість очищення оливи. 

Показано, що зразок гранулометричного складу 0,075÷0,25 мм більш 

ефективний, ніж – 0,5÷1,0 мм. Подальше подрібнення адсорбенту є 

недоцільним з технологічної точки зору – зменшення розміру гранул 

призводить до зниження швидкості процесу перколяції.  
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РОЗРОБКА СКЛАДІВ БІЛОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ З 

ВИКОРИСТАННЯМ СИРОВИНИ УКРАЇНИ 

Бузник О.О., Шабанова Г.М. 

НТУ «Харківський політехнічний інститут», Харків 

Розвиток виробництва цементу пов'язаний із розширенням 

сировинної бази, модернізації технології та обладнання, зменшення 

питомих енерговитрат, забезпеченням вимог екології, підвищення якості та 

збільшення асортименту продукції. 

Особливе місце займає випуск і застосування декоративних цементів, 

до яких відносяться білий портландцемент і кольорові, що виготовляються 

на основі білого з введенням барвників. 

Розвиток виробництва білого цементу бере свій початок з середини 

XIX століття і здійснено у 1887 р. у Франції компанією «Lafarge».  

Світове виробництво білого цементу становить близько 35 млн  на рік 

і зростає щорічно на 8-10% відповідно до потреб ринку споживання.  

Світовим лідером у виробництві білого цементу є компанія Aalborg 

White (Данія), яка поставляє свою продукцію у 80 країн світу. Також 

зарекомендував себе білий цемент виробництва компаній Cimsa 

(Туреччина), Holcim (Словаччина), J.K WhiteCement (Індія), Federal 

WhiteCementLtd. (Канада). В Російській Федерації білий цемент виробляє 

ВАТ «Щурівський цемент» [1-7]. 

В Україні на сьогоднішній  час білі цементи на заводах не 

виробляються, а потреба в них зростає з кожним роком. Тому актуальною 

задачею будівельного матеріалознавства є розробка та впровадження білого  

та кольорових цементів на його основі. 

Вихідними сировинними матеріалами для виробництва 

декоративного білого портландцементу є речовини, які мають невелику 

кількість  забарвлюючих оксидів. Як сировинні компоненти в даній роботі 

було обрано: вапняк Бабенківського родовища Ізюмьського району, глина 

«Веско-Прима», хімічний склад вихідних сировиних матеріалів. 

За допомогою програми розраховано двокомпонентну сировинну 

суміш.  При розрахунку двокомпонентної сировинної суміші задаються 

лише значенням коефіцієнта насичення. Це значення й визначають 

співвідношення між сировинними компонентами. 

Сировинна суміш буде складатись із 79,55 мас. % вапняку (1-й компо-

нент ) та 20,45 мас. % глини ( 2-й компонент). 

Помел сировинної суміші здійснювали за «мокрим» способом 

(вологість 50 мас. %) у кульковому млині періодичної дії. Тонина помелу 

контролювалася ситовим аналізом (повне проходження через сито №008). 

Після помелу, суміш висушували у сушильній шафі при температурі 100-

110оС. Зразки виготовляли на гідравлічному пресі у вигляді циліндрів 

діаметром 50 мм та висотою 50 мм при питомому тиску пресування 25МПа. 

Виготовлені зразки випалювали в криптоловій печі при температурі 1500-

1550оС з ізотермічною витримкою 3 години з різким охолоджуванням 
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клінкеру. Вимір температури в зоні випалу проводився за допомогою 

оптичного пірометра «Смотрич – 5П-01» і платино-платино-родієві 

термопари. 

Протікання проходження синтезу з'єднань контролювалася методом 

хімічного аналізу по відсутності вільного оксиду кальцію. 

Одержаний клінкер білого портландцементу подрібнювали у 

кульковому млині до повного проходження крізь сито №008. Зразки 

виготовлялися методом віброущільнення на лабораторному віброустат-

куванні. Твердіння зразків відбувалося за заданим режимом: перша доба – 

над водою, 2, 7 і 28 суток − у воді. Після першої доби зразки витягувались з 

металевих форм, потім піддавались випробуванням на міцність. 

Фізико-механічні випробування білого портландцементу проводи-

лися згідно методиці малих зразків М.І. Стрелкова » [8]. 

З використанням рентгенофазового аналізу проведенно дослідження 

клінкеру білого портландцементу, результати дослідження наведено на 

рисунку 1.  

 
Рисунок 1 − Ренгенофазовий аналіз білого портландцементу 

 

За результатами ренгенофазового аналізу, отримано  рентгенограму 

білого декоративного портландцементу, в рентгенограмі присутні чотири 

головні фази: С3S (трикальцієвий силікат), C2S (двокальцієвий силікат), C3A 

(трикальцієвий алюмінат) та C12A7 (дванадцятикальцієвий семи  алюмінат) 

усі фази, які входять до складу білого портландцементного клінкеру мають 

в’яжучі властивості, але відрізняються за міцнісними характеристиками. 

Досліджено фізико-механічні властивості зразків білого портланд-

цементу за малою методикою М.І. Стрелкова, результати іспитів наведено у 

таблиці 1. 
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Таблиця 1 − Фізико-механічні властивості білого портландцементу 

Білий 

портланд-

цемент 

Нормальна 

густота % 

Терміни тужавіння 

 

Границя міцності на 

стиск 

МПа, доба. 

Початок, 

хв. 

Кінець

, хв 
1 7 28 

БПЦ 26.5 0,30 0,55 8 16 45 

 

Таким чином, досліджено фізико-механічні властивості білого 

портландцементу, визначена нормальна густина цементного тіста 26,5%, 

визначено терміни тужавіння цементного тіста: початок схоплювання 

0,30 хв., кінець схоплювання 0,55 хвилин. Границя міцності на стиск 

визначалась через 1, 7, 28 діб, з кожним випробуванням зразків білого 

портландцементу: 1 доба– 8 МПа, 7 діб – 16 МПа, 28діб − 45 МПа. 

Міцнісні характеристики твердіння білого портландцементу наведені 

на рисунку 2. 

 
Рисунок 2 − Графік залежності міцності зразків від часу твердіння  

білого портландцементу 

 

Таким чином, в даній роботі вирішена науково-прикладна задача 

створення декоративного білого портландцементу: проведено ретельний 

аналіз технічної літератури за обраним напрямком − розробка найбільш 

ефективного будівельно − архітектурного білого портландцементу. 

Розраховано двокомпонентну сировинну суміш білого портландцементу. 

Синтезовано при температурі 1500-1550оС білий портландцемент та 

визначено його фізико-механічні властивости.  Встановлено, що вони 

відповідають ДСТУ на білий цемент. За допомогою рентгенофазового 

аналізу визначено основні клінкерні фази: встановлено, що основними 

клінкерними фазами є С3S (трикальцієвий силікат), C2S (двокальцієвий 
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силікат), C3A (трикальцієвий алюмінат) та C12A7 (дванадцятикальцієвий 

семикальцієвий алюмінат) усі фази, які входять до складу білого 

портландцементного клінкеру мають в’яжучі властивості, але відрізняються 

за міцнісними характеристиками. 

Встановлено фізико-механічні властивості білого портландцементу: 

водоцементне відношення 0,265; міцність на стиск у 28 діб тверднення 

складає понад 45 МПа. 
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СИЛІКО-ФОСФАТНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ БІНАРНИХ 

КОМПОЗИЦІЙ ЗОЛЬ ТЕТРАЕТОКСИСИЛАНУ – АНТИПІРЕНИ 

Тополь М.Є., Плетюк М.Є., Скородумова О.Б. 

Національний університет цивільного захисту України, Харків 

Покриття по тканині буде надійно захищати її від дії вогню тільки в 

тому випадку, якщо в ньому не будуть розвиватися деформаційні напруги 

при різкому нагріванні. Це можливо, якщо структура покриття однорідна, а 

товщина однакова. Раніше розроблений склад гелю ТЕОС, отриманого 

коагуляцією кислого золю, показує надійні результати по однорідності і 

якості нанесення покриття. Введення добавок до складу золю створює 

мікронеоднорідності в гелі. Це призводить при термообробці до нерівно-

мірної усадки гелевого покриття і утворення тріщин. 

Враховуючи, що покриття по волокнах тканини має товщину не 

більше 60 мкм і досить високу теплопровідність, не можна очікувати різкого 

підвищення вогнестійкості при використанні чистого золю ТЕОС. Тому 

представлялося доцільним розробити склади комплексних золів ТЕОС, які 

містять різні добавки, що володіють охолоджуючим ефектом. До них можна 

віднести різні солі амонію, які при нагріванні виділяють аміак з 

поглинанням тепла. На кривих ДТА цей процес супроводжується 

ендотермічними ефектами. 

Для забезпечення комплексної дії добавок (охолодження і 

формування захисної плівки) використовували різні фосфати амонію і 

натрію. Для підвищення еластичності покриттів після сушіння 

використовували лимоннокислий амоній, так як його широко 

використовують для формування волокноутворюючих властивостей золю 

SiO2 і отримання тонких еластичних плівок. 

Утворення  захисної силікофосфатної плівки на волокнах тканини 

можна отримати, вводячи в золь SiO2 фосфат- або фосфіт-іони у вигляді 

водорозчинних солей лужних металів. Однак фосфат-іон можна також 

ввести в золь у вигляді ортофосфорної кислоти, застосовуючи її в якості 

каталізатора гідролізу ТЕОС, тому вивчали її вплив  на втрати маси гелю 

при термообробці гелю. Встановлено, що втрати маси в гелях, отриманих 

при використанні в якості каталізатора Н3РО4 менше, ніж в присутності HCl, 

особливо в інтервалі 120-180°С. За допомогою інфрачервоної спектроскопії 

було встановлено переважну лінійну поліконденсацію золів тетраетокси-

силану в присутності ортофосфорної кислоти. 

Зразки тканин, просочених комплексними золями, після сушіння були 

дуже жорсткими. З огляду на те, що тканини, просочені чистим золем ТЕОС 

і розчинами добавок окремо, не втрачають своєї еластичності, можна 

зробити висновок про часткове проникнення в силоксановий каркас гелю 

ТЕОС груп [PO4] з утворенням силікофосфатного полімеру приблизної 

будови: [SiO(OH)3-n(PO4)n]m. Для підвищення еластичності комплексний 

золь розбавляли водою в співвідношенні 1:1 та 1:2, а також спиртом в 

співвідношенні золь/спирт = 2:1. Для порівняння зразки тканин просочували 
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водними розчинами добавок в тих же співвідношеннях і концентраціях, які 

були використані в комплексних золях. 

Висушені при 80ºС зразки просочених тканин випробовували на 

лабораторній установці на вогнестійкість. Тканину закріплювали на звороті 

захисного екрана напроти отвору для пальника діаметром 55 мм. Пальник 

перед екраном встановлений таким чином, щоб зразок тканини в отворі 

повністю контактував з вогнем.  

Вимірювали час загоряння тканини з виворітного боку. Момент 

загоряння, а також площа загального і глибокого пошкодження з 

виворітного боку тканин після випробувань виражали у відсотках від 

загальної площі контакту тканини з вогнем. Крім того, визначивши час 

загоряння не просоченої тканини (τе), визначали площу пошкодження 

зразків просочених тканин при дії вогню протягом τе.  

Просочення комплексним золем сприяє збільшенню вогнестійкості 

тканини з 8 до 12-13 секунд (в 1,5 рази) не залежно від типу тканини. 

Причому, найбільш ефективну дію проявляє добавка діафоній гідро 

фосфату (ДАГФ), особливо при використанні розбавлених золів. 

Площа пошкодження з виворітного боку тканини, просоченої 

комплексним золем, значно нижче, ніж у не просоченої тканини і 

мінімальна при використанні добавки ДАГФ (склад №1) при розведенні 

золь/спирт = 2:1 або суміші добавок ДАГФ та лимоннокислого амонію 

(ЛКА) (склад №2) при розведенні золь/вода = 1:2. 

Результати визначення площі пошкодження тканини при дії вогню 

протягом τе (8 с) наведені на рисунку. На діаграмі видно, що застосування 

комплексного золю знижує площу пошкодження тканини в кілька разів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високу площу пошкодження тканини, просоченої золем, розведеним 

водою в співвідношенні 1:1 (склад №3), можна пояснити наступним чином. 

Розведення золю водою вдвічі переводить золь в нестійку область: 

невеликий надлишок води, адсорбованої на глобулах гелю, при сушінні 

Рис. Загальна площа пошкодження тканини від 
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сприяє утворенню твердих агрегатів за рахунок конденсації поверхневих 

силанольних груп і, як наслідок, до утворення неоднорідного гелю. 

На тканинах це проявлялося у вигляді неоднорідних висолів. При цьому під 

мікроскопом добре видно великі агрегати гелю, закріплені на волокнах 

тканини по окремо, які після дії полум'я дають значну усадку, внаслідок 

чого загальна площа пошкодження значно зростає. 

У разі розведення золю великою кількістю води утворюються м’які 

агрегати, які рівномірно гідратовані і поступово віддають воду при сушінні. 

При цьому цілісність покриття не порушується і вогнестійкість покриття 

підвищується.  

Поступове випаровування води з покриття також чинить додатковий 

охолоджуючий ефект, тому температура виворітного боку тканини після дії 

вогню протягом τе нижче, ніж у покриттях на основі гелю, розведеного 

водою 1:1. 

Таким чином, в результаті проведених досліджень розроблено склад 

комплексного золю системи ТЕОС – антипірени з використанням як 

коагуляторів кремнійорганічного золю фосфатів амонію та натрію.  

Встановлено, що використання як коагуляторів розбавлених розчинів 

фосфатів амонію та натрію сприяє частковому проникненню в 

силоксановий каркас гелю ТЕОС груп [PO4] з утворенням силікофосфатного 

полімеру приблизної будови:  [SiO(OH)3-n(PO4)n]m. 

Показано, що для підвищення еластичності просочених тканин 

необхідно використовувати розбавлені комплексні золі (водою або спиртом 

у співвідношенні відповідно 1:2 та 2:1). 

Вивчено вплив типу фосфатовмісної добавки на вогнестійкість та 

площу пошкодження просочених текстильних матеріалів.  

Встановлено, що найбільш ефективним є використання діамоній 

гідрофосфату, присутність якого в гелях, розбавлених водою і спиртом у 

співвідношенні відповідно 1:2 і 2:1, забезпечує підвищення вогнестійкості 

тканин і значно знижує площу їх пошкодження.  
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СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ТРИФТОРСУЛЬФУРАНІВ, ЩО 

МІСТЯТЬ ПЕНТАФТОРЕТОКСИГРУПИ 

Голобородько С.М. 

Одеський національний політехнічний університет, Одеса 

Діалкіламінотрифторсульфурани (DAST) і біс(2-метоксіетил)аміно-

трифторсульфуран (Deoxo-Fluor реагент) є хорошими фторируючими 

агентома для заміни на фтор гідроксильної групи в спиртах та кислотах, а 

також карбонільного кисню в альдегідах і кетонах . 
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Однак DAST розпадаються при досить низьких температурах (90 °С). 

Розпад діалкіламінотрифторсульфуранів відбувається в результаті 

міжмолекулярного диспропорціонування. При цьому утворюється велика 

кількість газоподібних продуктів і продуктів осмолення.  

 
Стійкість діалкіламінотрифторсульфуранів можна значно збільшити, 

якщо біля атома нітрогену помістити об'ємні замісники, які екранують SF3 

групу і ускладнюють реакцію диспропорціонування. З цією метою 

американськими вченими був синтезований Deoxo-Fluor реагент, який 

виявився більш термічно стійким, ніж DAST.  
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Deoxo-Fluor реагент  
Нами був синтезований термостабільний аналог Deoxo-Fluor реагента, 

що містить пентафторетоксигрупи. Збільшення акцепторності замісника у 

атома нітрогену призводить до підвищення термічної стабільності 

амінотрифторсульфурана. 
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N SF3

CH2

CH2

CH2

CH2

O

O

CF2

CF2

CF3

CF3

N,N-біс(2-пентафторетоксіетил)-

амінотрифторсульфуран  
 

Отримані сульфурани, що містять пентафторетоксигрупу, є хорошими 

фторуючими агентами. Температури розкладання таких сульфуранів 

складають 150-190°С. Тому отримані сульфурани не є вибухонебезпечними 

речовинами, що дозволяє використовувати їх для фторування при більших 

високих температурах. 

Щоб отримати термостабільний аналог Deoxo-Fluor реагенту був 

використаний біс(2-пентафторетоксіетил)амін (4), для одержання 

останнього в якості вихідної речовини був взятий діетаноламін (1). 

Сполука (1) на першій стадії під дією трифтороцтового ангідриду з 

хорошим виходом пертворюється в трис-трифторацетильну похідну 

діетаноламіну (2). Далі під дією чотирифтористої сірки в присутності 

безводного HF отримуємо трифторацетильну похідну біс(2-пентафтор-

етоксіетил)аміну(3) і нарешті під дією КОН отримуємо біс(2-пентафтор-

етоксіетил)амін (4).  

N
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CH2-CH2-O-C-CF3

O
O

O

CF3-C-N
CH2-CH2-O-CF2-CF3

CH2-CH2-O-CF2-CF3

O
KOH

HN
CH2-CH2-O-C2F5

CH2-CH2-O-C2F5

SF4 , HF

дiетаноламін  (1)
трис–трифторацетильна похідна 

дiетаноламіну  (2)

N,N-біс[(2–пентафторетоксі)етил]амід 

трифтороцтової кислоти  (3)
біс(2–пентафторетоксіетил)

амін(4)  
 

Будова отриманого таким чином біс(2-пентафторетоксіетил)аміну (4) 

доведена за допомогою елементного аналізу і ЯМР-спектроскопії 1Н і 19F. 

На спектрі ЯМР 1Н сполуки (4) є два триплети з величинами хімічного 

зсуву 1=4,52 м.ч. та 2=3,388 м.ч., що відповідають чотирьом СН2-групам. 

Також є уширений синглет з величиною хімічного зсуву =9,855 м.ч., 

що відповідає протонам NH2-групи. Інтеграли сигналів від СН2-груп та NH2-

групи мають співвідношення 2:1.  

На спектрі ЯМР 19F біс(2-пентафторетоксіетил)аміну (4) є два 

синглети з величинами хімічного зсуву 1 = −85,6 м.ч. та 2 = −90,2 м.ч. у 

співвідношенні 3:2, що відповідає двом пентафторетильним угрупуванням. 
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Вторинний амін (4) під дією чотирифтористої сірки в присутності 

триетиламіну у розчині безводного діетилового ефіру перетворюється з 

хорошим виходом у відповідний трифторсульфуран.  

 

HN
CH2-CH2-O-C2F5

CH2-CH2-O-C2F5
C2H5OC2H5

N SF3

CH2

CH2

CH2

CH2

O

O

C2F5

C2F5

HF

біс(2–пентафторетоксіетил)

(4)

SF4 , (C2H5)3N

N,N-біс(2-пентафторетоксіетил)-

амінотрифторсульфуран (13)  
 

Отримані сульфурани далі використовували для фторування 

ароматичних карбонових кислот. Реакція проходить в дві стадії. На першій 

стадії при взаємодії амінотрифторсульфурану (13) з ароматичними 

карбоновими кислотами при кімнатній температурі в розчині хлористого 

метилена з високими виходами утворюються відповідні фторангідриди. 
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На другій стадії отримані фторангідріди бензойної кислоти і її 

похідних далі вводилися в реакцію з амінотрифторсульфураном (13) при 

більш високій температурі, які з хорошими виходами перетворюються в 

відповідні трифторметильні похідні. 
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СТАБІЛІЗАЦІЯ НАФТОВИХ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ 

РОСЛИННИМИ ПРИСАДКАМИ 

Очерідник П.М., Замікула К.О., Тертишна О.В., Тертишний О.О. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Мета дослідження – запропонувати метод розрахунку фазних 

переходів у нафтових дисперсних системах (НДС), розробити спосіб 

приготування депресорних присадок та їх застосування для стабілізації 

НДС. 

Об’єкт дослідження – процес формування та утворення твердих 

відкладів у НДС залежно від температури. 

Предмет дослідження – стабільність зразків мазуту 

Західноукраїнської нафти та їх взаємодія з присадкою рослинного 

походження. 

Вихідними даними для створення математичної моделі розрахунку 

констант фазної рівноваги системи «рідина-тверде тіло» (тобто, мазут-

твердий парафін) обрано фракційний склад мазуту. 

Базовими обрано термодинамічні рівняння Петерсена, Кузнєцова, 

Вона, Чанга та Ніссена-Брауна [1]. 

Для реалізації розрахунків температури застигання створено 

програмний продукт, алгоритм якого включав наступні етапи: 

− введення вихідних даних; 

− апроксимація фракційного складу мазуту гіпотетичною 

парафіновою сумішшю; 

− для заданого інтервалу температур: 

− розрахунок пробних значень констант фазної рівноваги без 

урахування коефіцієнтів активності компонентів; 

− ітераційне знаходження більш точних значень констант фазної 

рівноваги; 

− визначення кількості твердої фази; 

− перерахунок складу гіпотетичної суміші при додаванні присадки; 

− повторення ітераційної частини розрахунку; 

− визначення зниження температури застигання мазуту при додаванні 

присадки. 

Для розрахунку температури утворення центрів кристалізації 

задавалися значеннями констант фазної рівноваги, які відповідають початку 

утворення твердої фази, потім ітераційним способом підбирали значення 

температури з урахуванням коефіцієнтів активності. 

Термодинамічні розрахунки формування твердої фази виконали із 

застосуванням математичного моделювання в середовищі Mathcad. Кінцеве 

рівняння фазового стану НДС набуло вигляду: 
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де  t

ih  – питома ентальпія алотропного перетворення і-го компонента, Дж/кг;  
f

ih  – питома ентальпія фазного переходу і-го компонента, Дж/кг;  

t

iT  – температура алотропного перетворення і-го компонента, К;  

f

iT  – температура фазного переходу і-го компонента, К;  

i  – параметр розчинності і-го компоненту (Дж/см3)1/2;  

mV  – молярний об’єм рідкої фази, см3/моль. 

 

Для регулювання фазної рівноваги НДС синтезували присадку, в 

якості сировини якої використовували побічний продукт виробництва 

біодизеля (ВАТ «Запорізький Біопаливний Завод») – гліцеринвмісну 

фракцію - складні ефіри жирних кислот С16 – С22). 

Синтез проводили перетерифікацією ріпакової та рицинової олій 

очищеною гліцеринвмісною фракцією у присутності гідроксиду калію.  

Брали 52 г технічної гліцеринової фракції, наступного складу 

(по масі): гліцерин − 54,3%, метанол − 35,5%, КОН + мила − 10,2% (0,3 моля 

гліцерину). Після відгонки метанолу у залишковій суміші, нагрітій до 

температури 100-120°С, розчиняли 0,7 г КОН та додавали 540 г суміші 

ріпакової та рицинової олій (80% ріпакової та 20% рицинової), що 

відповідало мольному співвідношенню гліцерин:олія як 1:2. Для виведення 

води, що утворюється, в реактор додавали азеотропоутворюючий агент – 

толуол (для даної кількості сировини − 50 г). Далі реакційну масу 

інтенсивно перемішували при температурі 140-145°С протягом п’яти годин. 

Нижній шар гліцерину, який не прореагував, відділяли разом із лугом за 

допомогою розподільної воронки. Отриману після відгону толуолу 

реакційну масу нейтралізували 10-15% розчином гідрокарбонату натрію і 

промивали водою. 

Складні ефіри гліцерину виділяли вакуумною перегонкою при 

залишковому тиску 10-15 мм. рт. ст. 

Механізм реакції гліцеролізу – SN2 [2]. 

Визначення компонентного складу отриманої присадки проводили 

методом газової хроматографії. 

За результатами хроматографічних досліджень був встановлений 

наступний склад кислотних залишків присадки: 9,42% пальмітинової 

кислоти, 4,24% стеаринової кислоти, 28,23% олеїнової кислоти, 50,84% 

лінолевої кислоти, 5,28% ліноленової кислоти, решта – 1,94% рицинолевої 

кислоти [3]. 
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За допомогою створеного програмного продукту розраховані 

температури застигання мазуту в чистому вигляді та мазуту із додаванням 

отриманої присадки рослинного походження в кількості 0.1, 0.3 та 0.5% мас.  

Для практичної перевірки результатів роботи програмного продукту 

проведено визначення температури застигання кожного зразка суміші 

мазуту з присадкою [4]. 

Порівняння результатів експерименту та моделі наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Характеристика дослідних зразків мазуту з присадкою 

Зразок 

Температура 

застигання, °С 

Густина 

при 20°С, 

кг/м3 

В’язкість 

умовна за 

температур

и 80°С 

Температур

а спалаху у 

відкритому 

тиглі, °С 
Модел

ь 

Експери

-мент 

Мазут +0.1% 

мас. 

присадки 

+21 +19 890,2 1,9 137 

Мазут +0.3% 

мас. 

присадки  

+17 +16 891,0 1,86 136 

Мазут +0.5% 

мас. 

присадки  

+19 +18 891,9 1,81 124 

Мазут 

(контрольни

й зразок) 

- +28 886,2 2,21 155 

Мазут М100, 

ДСТУ 4058-

2001 

Не вище +25 

900-1100 

(рекомен

-довано) 

Не більше 

16,0 

Не нижче 

110 

Як видно з таблиці, додавання депресорної присадки дозволило 

довести температуру застигання мазуту до вимог, встановлених ДСТУ. 

Також провели визначення впливу додавання присадки на такі показники 

мазуту, як густина, в’язкість та температура спалаху у відкритому тиглі. 

Додавання присадки викликає незначне підвищення густини, а також 

зниження температури спалаху в рамках ДСТУ 4058 2001 та зменшує 

умовну в’язкість, що позитивно впливає на експлуатаційні властивості 

мазуту. 

Похибка роботи математичної моделі визначення температури 

застигання мазуту складає не більше 2°С. 

Фазова діаграма щодо вмісту твердої фази у зразках мазуту та мазуту 

із додаванням 0,3% мас. присадки наведена на рис.1. 

Результати дослідження свідчать про зниження кількості твердої 

фази, здатної до осадження, при додаванні присадки в мазут та пониження 

температури застигання. 
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Рис. 1 Фазова діаграма мазуту та мазуту з додаванням присади 

 

ВИСНОВКИ 

1. Обґрунтовано і прийнято термодинамічну модель двофазної 

рівноваги в системі «мазут-парафін». 

2. Створено програмний продукт, що дозволив прогнозувати 

кількісний та якісний склад твердої фази у зразках мазуту в залежності від 

температури. 

3. Проведений розрахунок рівноважного фазового складу чистих 

зразків мазуту і модельних сумішей із додаванням присадок рослинного 

походження. 

4. Розроблено спосіб синтезу депресорної присадки на основі 

сировини рослинного походження. 

5. Експериментально підтверджено ефективність дії депресорної 

присадки на показник температури застигання мазуту від +28 до +160С. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ГІДРОГЕЛІВ З УРОНАТНИХ ПОЛІСАХАРИДІВ ТА 

БІОДЕГРАДУЮЧИХ ПЛІВОК НА ЇХ ОСНОВІ 

Поливанов Є.А., Кондратюк Н.В. 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро 

Уронатні полісахариди – біополімери, в складі яких присутні уронові 

кислоти: гулуронова, мануронова, глюкуронова, галактуронова, 

гіалуронова.  

З наведеного переліку видно, що ресурсна база для одержання 

уронатних полісахаридів доступна та багатогранна. Формується за рахунок 

відтворювання тварин і птахів, метаболізму мікроорганізмів та 

вирощування рослин і водоростей.  

Уронатні полісахариди в різних технологіях використовуються як 

гелеутворювачі, стабілізатори, згущувачі, оскільки здатні зв'язувати велику 

кількість води, утворюючи полімерні гідрогелі. 

Такі гідрогелі використовують як компоненти систем з 

контрольованим виділенням лікарських і біологічно активних речовин, 

матриць для клітинної інженерії, матеріалів для імплантатів і 

пломбувальних матеріалів в хірургії та стоматології, для іммобілізації і 

транспортування речовин з підвищеною реакційною здатністю або таких, 

які руйнуються в агресивному середовищі шлунку з необхідністю їх 

доставки в цілому вигляді у відділи кишківника. 

Наукова новизна Вперше досліджено процес зшивання гідрогелів на 

основі композиції уронатних полісахаридів під впливом утворення іонного 

зв'язку в присутності іонів кальцію, як ініціаторів полімеризації. Виявлено 

умови утворення плівок, вивчені їх деформаційні властивості і теплофізичні 

характеристики, проведена оцінка параметрів технології отримання 

просторової сітки в отриманих гідрогелях за рахунок зшивання 

амінокислотами та глутатіоном.  

Методи дослідження. Вивчення кантово-хімічних моделей димерів 

здійснювалось методом PM3, тетрамерів – методом М062Х. Структури з 

кальцієм було розраховано методом M062X/6-311++G(d,p) з урахуванням 

дії розчинника (води) методом РСМ (поляризуючого континуума). 

Визначення та контроль теплофізичних властивостей плівок - методом 

диференційної скануючої калориметрії (ДСК) у динамічному режимі. 

Практична значимість роботи. Розроблено метод синтезу 

полімерних гідрогелів, що дозволяє виключити наявність в системі 

мономерів і токсичних зшиваючих агентів. Показана можливість 

формування таких гідрогелів при стандартних умовах. Продемонстрована 

принципова можливість їх використання для створення систем з 

контрольованим виділенням додатково внесених біологічно активних 

речовин. 

Гідрогелі на основі уронатних полісахаридів (ГУП) представляють 

собою дисперсні бінарні системи, що складаються з тривимірної сітки, 

утвореної зшитими гідрофільними полімерами, в якій розподілено значну 
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кількість молекул води в якості дисперсійного середовища. Велике 

водопоглинання дозволяє ГУП бути матеріалом виключно чутливим по 

відношенню до зміни зовнішніх умов. У той же час частинки дисперсної 

фази, з’єднані між собою в просторову сітку, позбавляють систему 

текучості. Тому ГУП виявляють механічні властивості, в тій чи іншій мірі 

подібні до властивостей твердих тіл. 

ГУП, що містять значну кількість гідрофільних груп, набухають 

швидше і більше в порівнянні з такими ГУП, що містять гідрофобні групи. 

Вивчивши структуру уронатних полісахаридів було спрогнозовано, що у 

разі їх комбінування у складі одного гідрогелю можна досягти 

максимального набухання за невеликої кількості сухих речовин. Це є 

важливим аспектом для вивчення процесів іммобілізації біологічно 

активних речовин, у яких задіяні електростатичні сили притягування-

відштовхування, або утворення "cross-сополімеризаційних сполук" за 

рахунок процесів іонотропного гелеутворення, для яких величина в'язкості 

є головним фігурантом на шляху формування стійких пружно-пластичних 

структур. 

В даний час недостатньо вивчено взаємозв'язок «склад - структура - 

механічні властивості» ГУП. Відсутність цих результатів перешкоджає 

розширенню можливостей їх застосування у різних сферах науки і техніки, 

тому ми намагалися заповнити цей пробіл. 

На підставі отриманих результатів, нами була запропонована 

теоретична модель, що відтворює безпосередню взаємодію дімерів пектину 

та альгінату. Основою для побудови такого роду системи можуть служити 

дані експериментального вивчення процесу іонотропного гелеутворення, 

згідно з яким можна стверджувати наявність «хімічної» взаємодії між 

чотирма групами -СООН (у різних варіаціях димерів пектину і альгінату) з 

іоном кальцію (рис. 1). 

 
Рис.1. Модель стійких кальцій уронатних систем:  

тетрагулуронат кальцію (а); тетрагалактуронат кальцію (б); 

дигулуронатдиалактуронат кальцію (в) 

 

Запропоновані композиції у вигляді гідрогелю та плівок в 

економічному плані є найбільш виправданими, оскільки доказово 

запобігають втраті товарного вигляду готової продукції і зменшують ризик 

зараження патогенними мікроорганізмами поверхні готових виробів. 
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Означені системи самоорганізуються за стандартних умов. Між 

полімерними асоціатамивиникає електростатичне притягування між 

функціональними групами з частково позитивним зарядом (−СН3, −NH2,  

−COONa) та частково негативним зарядом (−СООН, −ОН), які проявляють 

свою активність у полі розчинника (води). 

У якості поперечних зв'язків виступають молекули розчинника (води), 

але гелі при цьому не мають стійкості і не можуть бути запропоновані для 

подальшого висушування і використання у якості біополімерних покриттів. 

Тому внесення кальцію і утворення хелатних та іонних сполук з ним у 

системі уронатних кислот є дуже цікавим для вивчення, оскільки 

прогнозується ефективне практичне застосування таких плівок у різних 

сферах діяльності. 

Квантово-хімічне моделювання показало, що реакція іонотропного 

зв'язування відбувається за однотипним механізмом у всіх структурах 

уронатних полісахаридів. Таким чином, для подальших досліджень було 

враховано, по-перше, ідентичність хімічної будови означених полісаха-

ридів. По-друге, висока реакційна здатність«сross-агентів»до формування 

3D-сіток гелю, роль яких була відведена іонам кальцію.  

Структура таких гелів залежить від ряду факторів і визначається 

кінетикою реакції між молекулами альгінату натрію, пектину, ксантану та 

іонами кальцію. В якості джерела іонів кальцію було обрано його розчинну 

сіль CaCl2. Внаслідок практично миттєвого розчинення солі, швидкість 

реакції гелеутворення дуже велика, що є досить важливим під час 

формування гелеподібної оболонки на готовому продукті, яка має швидко 

перетворитися на ксерогель. В результаті швидко утворюється однорідна 

структура, яка володіє достатньою механічною міцністю.  

Перевагою синтезованих композитів на основі уронових 

полісахаридів, зшитих іонами кальцію, є синергізм властивостей кожної 

вуглеводної складової полімерної матриці з одного боку, і високі 

технологічні характеристики, з іншого, до якого належать: висока міцність, 

достатня еластичність, прозорість, нейтральність за смаком і запахом, 

швидкість переходу зі стану в’язкотекучого розчину у пружно-пластичне 

тіло з подальшим зміцненням. 

  



– 73 – 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ 

СРІБЛОНАПОВНЕНИХ ПЛІВКОВИХ ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Бедльовська Х.М., Похмурська А.В., Гриценко О.М. 

Національний університет «Львівська політехніка», Львів 

Полімерні гідрогелі – поперечно-зшиті гідрофільні полімери, здатні до 

рівноважного та зворотнього набрякання у воді та водних розчинах. Завдяки 

своїм унікальним властивостям такі матеріали знайшли широке 

використання у різних галузях народного господарства – медицина, сільське 

господарство, промисловість. Інтерес викликають композиційні гідрогельні 

матеріали, полімерна матриця яких містить частинки різної природи. 

Особливо це стосується металонаповнених гідрогелів. Унікальність таких 

матеріалів полягає у поєднанні властивостей полімерної матриці та металу-

наповнювача. Введення до структури гідрогелів частинок срібла Ag(0) 

відкриває додаткові можливості для надання їм нових властивостей, 

наприклад, бактерицидних і антифунгальних та робить незамінними для 

використання в медичній галузі, як пов’язок для лікування ран, опіків, 

різного роду виразок. 

Головна проблема, яка виникає під час створення таких матеріалів, 

полягає у виборі оптимальних способів введення наповнювача у полімерну 

матрицю та формування плівкового виробу. Саме від способу наповнення 

залежать величина та характер розподілу частинок наповнювача в об'ємі 

композиту, а, отже, його структура та властивості. 

В роботі досліджено технологічні особливості одержання сріблона-

повнених гідрогелів методом полімеризації з одночасним хімічним 

відновленням йонів срібла. 

Як матрицю для наповнення вибрано рідкоструктуровані гідрогелі на 

основі полімерів, які одержуються радикальною полімеризацією 2-

гідроксіетилметакрилату (ГЕМА) в присутності полівінілпіролідону (ПВП). 

Враховуючи медичне призначення сріблонаповненого гідрогелю, 

осадження срібла здійснювали з його нітрату у водно-етанольному розчині. 

Реакція відновлення інтенсивно відбувається за температури 70ºС за 

наступною реакцією: 

 
Полімеризацію здійснювали за початкової температури Т0=50ºС 

(ініціатор – пероксид бензоїлу (ПБ)) та Т0=25ºС (ініціатор – ПБ+FeSO4). 

Готували окремо полімер-мономерну композицію ГЕМА з ПВП (ПМК) з 

ініціатором та окисно-відновну систему (ОВС) – водний розчин окисника 

(AgNO3) з відновником (С2Н5ОН) з додаванням необхідної кількості FeSO4. 

Змішували ПМК і ОВС, а утворену композицію дозували у циліндричну 

форму відцентрової установки. Відновлення металів за даним методом 

відбувається внаслідок тепла, що виділяється під час екзотермічної реакції 

полімеризації. Передумовою здійснення даного методу є висока реакційна 

здатність ГЕМА/ПВП композицій, можливість перебігу полімеризації у 
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присутності розчинника з досягненням високої пористості полімерної 

матриці, яка забезпечує виведення продуктів реакції відновлення з об’єму 

композиту, а також екзотермічні ефекти полімеризації, тепло від яких 

можна використати для створення необхідних температурних умов 

відновлення Ag+. 

Враховуючи наявність тепловиділення під час екзотермічної реакції 

полімеризації, для оцінки кінетичних закономірностей кополімеризації 

ГЕМА з ПВП була розроблена методика на основі термометричного методу. 

На отриманих термометричних кривих були відзначені характерні 

параметри, які відповідають часу початку гелеутворення (τп.г.), часу 

досягнення максимальної температури екзотермії (τТ.), тривалості гель-

ефекту (τг.), початковій температурі полімеризації (T0) та максимальній 

температурі екзотермії (Tmax). 

Встановлено, що у випадку ГЕМА/ПВП композицій полімеризація в 

присутності ПБ відбувається з високою швидкістю вже за температури 50°С 

з Tmax=96°С, яка досягається через 35 хв. На швидкість полімеризації 

значний вплив чинить склад ПМК − зі збільшенням у композиції вмісту 

ПВП зростає її полімеризаційна здатність – зменшується час настання 

екзотермії. Зменшення концентрації мономеру, внаслідок розведення 

композиції розчинником, закономірно спричинює падіння початкової 

швидкості полімеризації, про що свідчить зростання часу досягнення Тмакс 

із значним її зменшенням. Встановлено, що присутність навіть невеликого 

вмісту прекурсорів відновлення у вихідній композиції чинить вплив на 

швидкість перебігу процесу полімероутворення – одночасне здійснення 

реакцій хімічного відновлення Ag+ та полімеризації викликає зменшення 

Тмакс та зростання τп.г., τТ, τг..  

Ефект саморозігрівання використано для пониження температури 

полімеризації, а тепловий ефект, який при цьому проявляється – для 

створення температурного режиму, необхідного для відновлення металу 

(рис.1.).  

 

Рисунок 1 − Вплив природи 

ініціювальної системи на Тмакс 

полімеризації 

(ГЕМА:ПВП:Н2О=80:20:10 

(мас.ч.), Т0=25°С, [FeSO4]=0,01 

мас.%, [ПБ]=0,3 мас.%): 

1 – FeSO4; 2 – ПБ (Т0=50°С); 3 – 

FeSO4 + ПБ; 4 – FeSO4 + ПБ + 

С2Н5OH+AgNO3 
Завдяки використанню комбінованої ініціюювальної системи FeSO4/ПБ 

для полімеризації ГЕМА/ПВП композицій досягнуто Тмакс=81ºС за, 

порівняно, короткий проміжок часу 37 хв та в умовах початкової кімнатної 

температури. 

Крім впливу на швидкість полімеризації, відновлення металу, 

безперечно, впливає і на формування структури полімерної матриці і, 
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відповідно, на властивості металонаповненого гідрогелю. З метою 

підтвердження перебігу реакції з передачею кінетичного ланцюга на 

макромолекулу ПВП і утворення прищепленого кополімеру під час 

полімеризації ГЕМА в присутності ПВП з одночасним хімічним 

відновленням Ag+ були отримані і проаналізовані ІЧ спектри ПВП, 

металонаповненого кополімеру ПВП з ГЕМА та металонаповненого 

кополімеру ПВП з ГЕМА, екстрагованого водою до повного видалення 

непрореагованого ПВП. Аналіз ІЧ спектрів показав, що характеристичні 

смуги ПВП в областях 650 см−1, 1415 см−1, 1480 см−1 присутні в спектрі 

композиту, екстрагованого водою. Цей чинник вказує на наявність у 

кополімері ланцюгів ПВП. 

Прищеплення ГЕМА до ПВП з утворенням сітчастого кополімеру 

підтверджено порівнянням результатів термогравіметричного (ТГ) та 

диференційного термічного (ДТА) аналізів суміші гомополімерів 

поліГЕМА та ПВП з попередньо отриманим хімічним осадженням Ag(0) та 

кополімеру, одержаного полімеризацією з одночасним відновленням Ag+. 

Встановлено, що втрата маси кополімеру починається при значно 

вищих температурах, порівняно із сумішшю полімерів, що свідчить про 

вплив процесу відновлення на формування більш зшитої структури 

кополімеру. Доказом вищої термічної стійкості кополімеру також є менша 

швидкість втрати маси, а також зміщення інтервалів екзотермічних ефектів 

на кривій ДТА в область високих температур. 

Забарвлення, одержаних методом полімеризації з одночасним 

відновленням Ag+ зразків, залежно від умов формування, складу вихідної 

ПМК та концентрації AgNO3, змінюється від срібно-сірого до коричневого, 

що, очевидно пов’язано з появою у структурі композиту срібла, що також 

підтверджується енерго-дисперсійним аналізом. Результати, отримані за 

допомогою СЕМ, дають можливість відзначити характерну рівномірність 

наповнення, гомогенність розподілу частинок металу та їх моно-

дисперсність. Розмір частинок срібла знаходиться в межах 100 нм. 

Одержання нуль-валентного срібла, внаслідок хімічного його осадження під 

час полімеризації, підтверджено рентгеноструктурним аналізом одержаних 

композитів.  

Внаслідок аналізу бактерицидних та антифунгальних властивостей 

встановлено, що одержані матеріали блокують ріст бактерій та грибів. 

Оскільки, переважно, у тому числі і у вигляді медичних пов’зок, такі 

матеріали експлуатуються у набряклому стані, дослідженні їх механічні 

властивості та здатність до набрякання (табл.1.). Ефективність при 

використанні сріблонаповнених гідрогелевих плівок на основі ГЕМА/ПВП 

кополімерів, як матеріалів для гідрогелевих пов'язок медичного 

призначення, забезпечується поєднанням властивостей полімерної 

матриці – пружність, міцність, унікальна пориста структура, яка у поєднанні 

з присутністю гідрофільних функційних груп забезпечує набрякання 

полімерної матриці у воді і інших полярних розчинниках. Це, в свою чергу, 

обумовлює високу проникність сріблонаповнених ГЕМА/ПВП гідрогелів 
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для розчинених низькомолекулярних речовин,  придатність для 

препаративного лікування внаслідок внесення ліків через гідрогелеву плівку 

трансдермальним способом, а також антибактеріальні та антифунгальні 

властивості.  

 

Таблиця 1 − Вплив композиційного складу на властивості 

сріблонаповнених кополімерів у гідратованому стані (К: Р=1:1 мас.ч., 

[AgNO3]=0,11 моль/л) 

№ 

п/п 

Склад композиції, 

мас.ч. 
Н×102, 

МПа 

Е, 

% 

Р,  

% 

W, 

% 
k 

ГЕМА ПВП 

1 90 10 9,5 88,7 11,3 49,2 1,20 

2 80 20 8,7 86,7 13,3 55,7 1,29 

3 70 30 7,5 86,0 14,0 64,9 1,34 

4* 80 20 10,6 89,5 10,5 49,8 1,22 

5** 80 20 9,9 88,2 11,8 51,4 1,27 
Н − число твердості, Р − число пластичності, Е − число пружності, W − водовміст,  
k − коефіцієнт набрякання; * вміст розчинника (EtOH:Н2О=1:3 мас.%) – 50 мас.ч.;  
** вміст розчинника (EtOH:Н2О=1:3 мас.%) – 75 мас.ч. 

 

На основі одержаних сріблонаповнених плівок розроблено гідрогелеві 

медичні пов’язки, клінічна апробація яких успішно здійснена на базі 

хірургічного відділення Львівської клінічної лікарні на ЗТ ПАТ «Українська 

Залізниця» у лікуванні трофічних виразок нижніх кінцівок. 

Запропонована технологія є простою для впровадження у виробництво, 

не потребує складного апаратурного оформлення. Однією з її переваг є 

мінімальна кількість відходів та відсутність потреби утилізації або 

рекуперації розчинів окисника та відновника. Перспективними у 

використанні розроблені матеріали робить запропонований метод їх 

одержання – полімеризацією з одночасним осадженням срібла. Цей підхід є 

особливо привабливим з практичної точки зору, оскільки частинки металу 

утворюються одночасно під час формування полімерної матриці, що дає 

можливість досягнути кращого, рівномірного їх розподілу та одержання 

матеріалу з ізотропними властивостями. Процеси синтезу кополімеру, 

відновлення Ag+, наповнення сріблом гідрогелю, а також формування 

гідрогелевої плівки відбуваються одночасно у циліндричній формі 

відцентрової установки. 
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