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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО
ІНСТИТУТУ ХІМІЇ ЗА 2014 РІК
Загальна інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
В 2014 році опубліковано 7 навчальних посібників, 2 монографії, а також главу в зарубіжній монографії, 50 статей у наукових виданнях (з них 30 в зарубіжних виданнях, 15 зі студентами), 39 тез доповідей (12 у зарубіжних виданнях), 6 патентів України, ще на 2 заявки на патенти одержано позитивне рішення.
Основні впровадження. Впроваджено на чотирьох підприємствах України екологічно
чисту ресурсозберігаючу безстічну технологію травлення друкованих плат та 24 «стандартних
зразків складу» підприємств для визначення вмісту металів в технологічних розчина, водах різного призначення та нафтопродуктах.
Основні пріоритетні напрями наукової діяльності:
- Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науковотехнічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
- Раціональне природокористування;
- Нові речовини і матеріали.
Пріоритетний тематичний напрям: Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних
технологій.
Науково-педагогічні кадри:
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Усього в 2014 році працювало: спіробітників – 37, сумісників – 7, аспірантів – 2, докторантів –
1. Кількість ставок – 21,3.
Виконані роботи та обсяги їх фінансування за останні чотири роки:
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НДІ хімії разом з Університетом м. Женева, Швейцарія та інститутом органічної хімії
Болгарської АН, Софія, Болгарія виконали роботи за напрямом співпраці «Нанохімія» за проектом Швейцарського наукового фонду, програма SCOPES «Design, synthesis and photophysical
investigations of self organized nanoassemblies of noble metal nanoparticles and organic
luminophores – new materials for optical devices, bio and chemo-sensors» («Дизайн, синтез і
фотофізичні дослідження само-організованих ансамблів наночастинок бла-городних металів з
органічними люмінофорами – нових матеріалів для оптичних приладів, біо- і хемосенсорів»).
Дисертації:
Докторантом Є.О. Посоховим подано до захисту дисертацію на тему: «Фізико-хімічні

аспекти взаємодії з ліпідними мембранами і фотоніка біологічно орієнтованих сполук, визначені методами оптичної спектроскопії» за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.
Найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і
розробок:
«Дослідження хімічних і електрохімічних процесів при обробці металів та сплавів,
кінетики, міжчастинкових взаємодій та асоціації у розчинах різної природи», наук.
керівн. – д.х.н., проф. Ларін В.І.
Розвинуто теорію хімічного та електрохімічного розчинення металів та сплавів, формування поверхневих шарів залежно від способу обробки поверхні, складу електроліту та сплавів;
виявлено та узагальнено нові рівноважні, енергетичні спектральні закономірності взаємодії між
багатоатомними частинками у водних розчинах та у розчинах, що містять добавки ПАР або полярних органічних розчинників; розроблено моделі, що описують термодинамічні властивості біохімічних розчинів.
«Молекулярні системи з фотопереносом протону і заряду як основа для створення
сенсорних матеріалів», наук. керівн. – д.х.н., проф. А. О. Дорошенко. 2,5дифенілоксазол-заміщений 3-зідроксихромон продемонстрував високий і специфічний раціометричний відклик на іони ртуті (II), із ультрависокою чутливістю як у гомогенному
розчині, так і у полімерній пластифікованій плівці. Розроблена на його основі полімерна композиція має нижній ліміт визначення іонів ртуті на рівні 10-10 M, що є на 2 порядки нижчим за дозволений вміст цього іону-токсиканті у питній воді і дозволяє проводити його визначення в режимі реального часу.
Визначні результати фундаментальних досліджень
«Фізико-хімічні дослідження процесів розчинення та пасивації металів, комплексоутворення та асоціації у розчинах різного складу», наук. керівн. д.х.н., проф. В. І. Ларін.
На відміну від відомих наукових положень теорії хімічного розчинення металів у багатокомпонентних середовищах вперше визначено характер взаємозв’язку між кінетикою розчинення міді, алюмінію та їх сплавів та іонним складом розчину, процесами комплексоутворення і
реакційною активуючою дією металокомплексів, що утворюються, виявлено роль адсорбованих
молекул води в процесах розчинення та пасивації, а також вплив температурних градієнтів на
кінетику цих процесів.
Практична значимість отриманих результатів полягає в обґрунтуванні принципів інтенсифікації та підвищення ефективності процесів травлення міді, алюмінію та їх сплавів, на підставі яких розроблено нові оптимальні склади травильних розчинів, які забезпечують високу
швидкість травлення і ємність розчину, рівномірність травлення за часом, що дозволяє підвищити якість продукції, полегшити контроль та регулювання процесу травлення, зменшити
об’єми відпрацьованих травильних розчинів.
На підґрунті фізико-хімічних властивостей асоціатів запропонований чутливий спосіб
спектрофотометричного визначення додецилсульфату натрію у водному середовищі, який має
світовий пріоритет і переваги перед відомими аналогами: за чутливістю визначення до 5 разів,
за інтервалом концентрацій, які визначаються – у 5 – 10 разів.
«Нові органічні флуорофори з фотопереносом протону і хемосенсори та наноматеріали на їх основі», наук. керівн. – д.х.н., проф. А.О. Дорошенко.
Виявлено роль гідратів флуоресцентних зондів 3-гідроксихромонового ряду у формуванні їх фотофізичних і спектральних характеристик. Показано, що найбільший вплив на швидкість реакції фотопереносу протона мають Н-комплекси за зовнішньою неподіленою електронною парою атома Оксигену карбонільної групи, тоді як хелатні гідрати лише в досить незначному ступені змінюють фотофізику і динаміку внутрішньомолекулярного переносу протона у
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електронно-збудженому стані. Досліджено відклик флуоресцентного барвнику POPDPOP на
зміну в’язкості інертного мало полярного середовища полістирол-толуен, отримано лінійний
аналітичний сигнал у інтервалі низької в’язкості 0-8 спз, що вказує на необхідність визначення
загальної ширини динамічного діапазону визначення локальної в’язкості за допомогою цієї
сполуки у водно-гліцеринових розчинах. В перспективі це дозволить розробити методики для
безпосереднього вимірювання в’язкості в таких середовищах, де звичайні візкозіметричні методи не можуть бути використані – в техніці для вимірів локальної зміни в’язкості у процесі масоі теплопереносу, для аналізу змін стану клітинної цитоплазми методами флуоресцентної спектроскопії тощо.
«Теоретичне моделювання електронної будови і магнітних властивостей квазіодновимірних сполук перехідних металів і вуглецевих нанотрубок», наук. керівн. – д.ф-м. н.,
проф. В.О. Черановський.
Запропонована ефективна спінова модель для розрахунку температурної і польової залежностей магнітних характеристик нового фрустрованого магнетика [Mn(phen)3] (TCNQ)2H2O.
Розраховано термодинамічні характеристики t-J ланцюжка з магнітною домішкою. Розвинутий
нами підхід до моделювання магнітних характеристик [Mn(phen) 3](TCNQ)2·H2O добре погоджується з наявною експериментальною температурною залежністю магнітної сприятливості
цього магнетика і може бути застосований для теоретичного дослідження інших полімерних
комплексних сполук перехідних металів з метою оптимізації експериментального пошуку нових наностуктурованих магнітних матеріалів.
«Супрамолекулярні штучні рецептори − високоселективні екстрагенти для видалення радіонуклідів з рідких середовищ на принципах «зеленої хімії», наук. керівн. – к.х.н.,
с.н.с. А. П. Краснопьорова.
Вперше синтезовано нове сульфонафталинове оксазольне похідне на основі 2,6- піридиндикарбонової кислоти (ПФС), яка містить функціональні групи, здатні до зв’язування у комплекси
катіони Cs+, Sr2+, Ba2+, Y3+, U6+ та інших металів. Вперше отримані дані щодо константи комплексоутворення ПФС з різнозарядними іонами металів (Cs+, Sr2+, Ba2+, Y3+, U6+). Вперше для
вилучення радіонуклідів створені екстракційні системи на основі водорозчинних полімерів
ПЕГ та ПФС. Визначені оптимальні умови проведення екстракційного вилучення радіонуклідів
за допомогою ПФС. Встановлено механізм екстракції радіонуклідів та складу комплексів з
ПФС. Проведено термодинамічний опис розподілу комплексів радіонуклідів з ПФС між фазами
гетерогенних систем на основі водорозчинних ПЕГ.
Синтезовано високоселективну сполуку на основі якої створено екстракційні системи за принципами «зеленої хімії» для вилучення радіонуклідів. Ці системи можуть знайти практичне використання при створенні в Україні замкнутого ядерного циклу, котрий передбачає радикальне
вирішення проблеми довготермінового безпечного поводження з довгоіснуючими радіонуклі-дами.

датний для приготування травильних та корегувальних розчинів. Розроблено та впроваджено на 4
підприємствах технологічну схему для безстічного травлення друкованих плат та технічні вимоги
до відпрацьованих травильних розчинів. Розробка захищена патентами України. Впровадження
безстічної технології травлення друкованих плат дозволяє запобігти забруднення довкілля токсичними відходами виробництва, уникнути витрати підприємств на придбання і експлуатацію коштовних установок регенерації травильних розчинів та знешкодження відпрацьованих технологічних розчинів. Показано, що відпрацьовані алюмінатні лужні розчини травлення алюмінію та його
сплавів можна використовувати для одержання солі алюмінію з високими коагуляційними властивостями. Встановлено, що гідроксохлорид алюмінію може бути використаний як реагентосаджувач для декомпозиції лужно-алюмінатних розчинів, що дозволяє проводити процес травлення і регенерації в замкнутому циклі з повною ліквідацією відходів та промислового стоку.
Отримано зразок коагулянту, який можна використовувати для очистки стічних і природних вод.
Розробки, які впроваджені у 2014 році

№з/п

Назва та автори розробки

1

Технологічний процес травлення
друкованих плат міднохлоридними розчинами з повторним використанням промивних розчинів,
вод й утилізацією відпрацьованих
травильних розчинів.
Докт. хім. наук, проф. В.І. Ларін,
М.О. Добріян

2.

Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні
розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
«Розробка принципів створення ресурсозберігаючих технологій гальвановиробництв з
регенерацією (утилізацією) відпрацьованих технологічних розчинів», наук. керівн. – д.х.н.,
проф. В. І. Ларін.
З використанням ацетилацетонатів металів як стандартних зразків складу проведено аналіз на вміст основних компонентів та домішок, що можуть накопичуватись в процесі роботи, вихідних та відпрацьованих кислих та лужних, сольових та безсольових міднохлоридних розчинів
травлення друкованих плат, коригувальних розчинів, промивних розчинів та вод 15 підприємств
України. Показано, що відпрацьовані технологічні розчини можуть використовуватися протитоком для приготування розчинів для попередніх технологічних ванн, а з відпрацьованих травильних розчинів одержувати фунгіциди на основі оксихлориду міді та вилучати хлорид амонію, при-

3.

Низькоконцентрований нітратний
електроліт для одержання гальванопокриттів міді.
Докт. хім. наук, проф. В.І. Ларін,
А.О. Правда
Методики атомно-абсорбційного
та атомно-індукційного з індуктивно-зв’язаною плазмою
визначення міді, нікелю, заліза в цих
розчинах, нафтопродуктах, газоконденсаті й водах різного походження, з використанням ультразвуку й нових сорбентів.
Докт. хім. наук, проф. О.І. Юрченко, М.О. Добріян

Показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над
аналогами, економічний, соціальний ефект
Запобігання скидання у промислові стоки висококонцентрованих
відпрацьованих
технологічних
розчинів і витрат на їх знешкодження, повернення у виробництво мідних та амонійних солей,
економія води та хімічних реактивів, запобігання забруднення
довкілля, запобігання витрат на
придбання та експлуатацію коштовних установок регенерації
травильних розчинів.
Зменшення витрати на знешкодження електролітів, покращення
умов праці, запобігання забрудненню довкілля.

Значне підвищення чутливості
визначення мікрокількості металів, скорочення часу на проведення аналізів в хімічній лабораторії, скорочення затрат на матеріали та оплату праці.

Місце впровадження
ПП
«Експореммонтаж»,
м.
Жовті Води, Дніпропетровської обл.
НВК «Автоматика
й машинобудування»,
м. Жовті
Води, Дніпропетровської обл.
ПП
«Експореммонтаж»,
м.
Жовті Води, Дніпропетровської обл.

ПП
«Експореммонтаж»,
м.
Жовті Води, Дніпропетровської обл.
НВК «Автоматика
й машинобудування»,
м. Жовті
Води, Дніпропетровської обл.
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Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук
Договір про науково-технічне співробітництво з Фізико-технічним інститутом низьких
температур імені Б.І. Вєркіна НАН України, (математичне відділення) про вивчення електронної будови та низькотемпературної термодинаміки низькорозмірних квантових моделей сполук перехідних металів типу спінових драбин різної топології та невуглецевих нанотрубок, з
метою пошуку хімічних наноструктур з властивостями, що можуть мати інтерес для наноелектроніки. Проведення сумісних наукових семінарів, рецензування та опонування кандидатських дисертацій і звітів з НДР.
Договір про науково-технічне співробітництво з Інститутом загальної і неорганічної хімії
імені В.І. Вернадського НАН України в області електрохімічної та хімічної регенерації та утилізації технологічних розчинів гальвановиробництв.
Договір про наукове співробітництво з Інститутом проблем машинобудування НАН
України імені А.Н. Підгорного в області сумісних досліджень по хімічним джерелам струму.
Договір про науково-технічне співробітництво з Інститутом електрозварювання імені
Є.О. Патона НАН України щодо проведення сумісних досліджень в області корозії металів.
Договір про науково-технічне співробітництво з Інститутом органічної хімії щодо сумісних досліджень в області синтезу ефективних комплексоутворювачів на основі каліксаренів.
Договір про науково-технічне співробітництво з Національним антарктичним науковим
центром Держінформнауки України з опрацювання первинних даних, матеріалів та зразків,
отриманих під час українських антарктичних експедицій на УАС «Академік Вернадський».

