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електроактивних композиційних матеріалів. Показано, що синтезовані 

іоногенні полімерні плівкові матеріали на основі стиромалю і блок-

співполімеру етиленгліколю та пропіленгліколю мають здатність до сорбції 

іонів купруму (II) з їх водних розчинів. Виявлено, що отримані полімерні 

матеріали, після відновлення сорбованих іонів Cu2+ мають електропровідність, 

достатню для нанесення на них гальванічного мідного покриття. 
Список використаних джерел: 

1. Помогайло А.Д. Гибридные полимер-неорганические нанокомпозиты / А.Д. 
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2. Електроактивні полімерні матеріали / Є.П. Мамуня, М.В. Юрженко,  Є.В. Лебедєв, 

В.В. Левченко [та ін.]. – К.: Альфа Реклама,  2013. – 402 с. 

3. Структура і електричні властивості електропровідних полімерних композицій / Є.П. 

Мамуня, С.Л. Василенко, І.М. Паращенко, Лебедєв Є.В. [та ін.] // Композ. полім. матер. – 

2003. – Т.25. – №1. – С. 36-42. 

4. Зайцева В.В. Сополимеризация стирола с акрилонитрилом и малеиновым 
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5. Formation of stable paramagnetic nanocomposites containing zero-valence silver and 
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 Раціональне природокористування передбачає збалансоване 

використання природних ресурсів і, як наслідок, мінімальне забруднення 

навколишнього середовища. 

Масштабні штучні зміни природи, що обумовлені виробництвом 
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продукції, у першу чергу, в гірничо-видобувній, вугільній, нафтохімічній, 

газовій, хімічній, енергетичній, машинобудівній, космічній та військовій 

галузях промисловості, призводять до глобальних планетарних змін та 

негативних явищ, які вже сьогодні активно нагадують про себе. 

Нами досліджене комплексне перероблення промислових відходів деяких 

виробництв, зокрема і стічних вод, з метою отримання як очищеної води, так і 

кінцевої промислової продукції, а саме пластичних мастил спеціального 

призначення.  

Принципова сутність дослідженого нами технологічного підходу 

перероблення рідких та твердих відходів окремих виробництв, які розглядались 

як вторинна промислова сировина, полягала в тому, що при цьому 

використовувались лише сорбційні процеси, які за своїм змістом відповідають 

очищенню води в природних умовах, а також те, що логістика досліджень 

повністю відповідала отриманню пластичних мастил спеціального 

призначення. 

В результаті проведених досліджень встановлено можливість регенерації 

сумішевого сорбенту (АВ + К) очистки цукрового сиропу та повторного його 

використання для сорбційного очищення технічної води виробництва 

безалкогольних напоїв. Досліджено, що стадійне оброблення відпрацьованого 

сумішевого сорбенту (АВ + К) водою, а далі 1,25 % NaOH (або послідовно 1 % 

NaOH та 4 % HCl) дозволяє на 100 % відновити сорбційну ємність сумішевого 

сорбенту (АВ + К).  

Рефрактометричним методом визначено залишкову кількість цукру у 

водних розчинах після регенерації відпрацьованого сумішевого сорбенту 

(АВ + К) та встановлено, що кількість органічних домішок за один цикл 

зменшується в 2,9 рази, що вказує на ефективність запропонованого методу 

очищення. 

Досліджено адсорбційне очищення модельних сульфідно-лужних 

розчинів від S2–, HS–-іонів на регенерованому сумішевому сорбенті (АВ + К). 

Показано, що при співвідношенні розчин : (АВ + К) = 100 : 40 за температури  

20–25 ºС і часу експозиції 24 год ступінь вилучення загального сульфуру (Sзаг) 

із розчинів складає 96,6%. 

Досліджено очищення промивних стічних вод міднення від купрум(ІІ)-

іонів сорбційним методом з використанням регенерованого сумішевого 

сорбенту (АВ + К). Встановлено, що ступінь вилучення купрум(ІІ)-іонів із 

досліджених розчинів складає лише 23,3%, тобто без додаткового активування 

(модифікації) матричної поверхні сорбентів (АВ + К) використання даного 

методу не доцільне. 

Досліджено модифікування матричної поверхні регенерованого 

сумішевого сорбенту (АВ + К) іонами Cu2+ (метод А) та іонами S2–, HS– (метод 

Б) з наступним їх використанням при комплексному очищенні промислових 

стічних вод від Cu2+, S2–, HS–-іонів. Показано, що фізико-хімічне 

модифікування матричної поверхні проходить через утворення координаційних 

центрів CuO2S2(H2O)2 (метод А) і CuS2(HS)2(H2O)2 (метод Б) і закінчується 
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топохімічними реакціями з утворенням купрум(ІІ) сульфіду і елементної сірки. 

Встановлено, що використання сумішевого сорбенту (АВ + К), поверхня якого 

модифікована сульфурвмісними іонами (S2–, HS–), збільшує ступінь вилучення 

катіонів купруму(ІІ) із промивних гальванічних вод процесу міднення на 59,9 

%. 

На основі отриманих результатів досліджень [1,2], нами була розроблена 

принципова технологічна схема ділянки регенерації відпрацьованого 

сумішевого сорбенту (АВ+К) та очищення промислової води виробництва 

безалкогольних напоїв, а також принципова технологічна схема ділянки 

очищення промислової води від Cu2+, S2–, HS–- іонів, регенерації відпрацьованої 

індустріальної оливи І-40 А та виробництва пластичних мастил, робота якої 

ґрунтується на результатах досліджень, що наведені у [3-9]. 

Проведено техніко-економічне обґрунтування доцільності виробництва 

пластичних мастил спеціального призначення з використанням модифікованого 

сумішевого сорбенту (АВ+К+CuS+S). Розраховано, що економічний ефект при 

виробництві 1т пластичного мастила серії ПМ складає 41584,06 грн. 
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Похідні акридину широко  використовуються у сучасній медичній 

практиці як ефективні антибактеріальні засоби, антисептики, хіміотерапевтичні 

та протималярійні препарати. Тому сполуки цих ізоструктурних рядів є 

об’єктами пошуку нових більш ефективних фармакофорів. Оптимізація цього 

процесу шляхом встановлення к ількісного взаємозв’язку «структура – 

біологічна дія» являє собою єдину альтернативу надто дорогому тотальному 

скринингу і тому являє безперечний науковий та практичний інтерес. 

Молекулярний дизайн цих сполук має не тільки теоретичний, але й значний 

практичний інтерес, бо дозволяє цілеспрямовано одержувати найбільш 

ефективні лікарські препарати. QSAR-аналіз (Quantitative Structure-Activity 

Relationship) проводився за моделлю Ханша [1], що базується на лінійній 

залежністі вільної енергії (ЛВЕ) процесу, що вивчається, від фізико-хімічних 

параметрів сполуки: pKBH + іонізації (вплив електронної структури молекули) та 

коефіцієнту розподілу  Р у системі етанол-вода або   - параметра гідрофобності 

(вплив транспортних властивостей сполуки).  

Константи іонізації сполук визначалися методом потенціометричного 

титрування у бінарному розчиннику етанол-вода (50 мольн. % етанолу) при 298 

К (таблиця). Експериментально доведено, що в умовах експерименту 

протонізація відбувається лише за гетероциклічним нітрогеном. 

Вивчалась кислотно-основна рівновага: 
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