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У роботі проведено моделювання процесу отримання декстрину методом термічної 
обробки крохмалю. Перевіряли розчинність одержаних зразків декстрину. Для визначення 
оптимальних умов виробництва декстрину використовували метод повнофакторного 
експерименту. Показано, що оптимальні умови одержання декстрину визначаються 
концентрацією кислоти та часом замочування. 

Ключові слова: крохмаль, декстрин, розчинність, матриця планування, повний 
факторний експеримент, рівняння регресії 
 

В работе проведено моделирование процесса получения декстрина методом 
термической обработки крахмала. Проверяли растворимость полученных образцов 
декстрина. Для определения оптимальных условий производства декстрина использовали 
метод полнофакторного эксперимента. Показано, что оптимальные условия получения 
декстрина определяются концентрацией кислоты и временем замачивания.  

Ключевые слова: крахмал, декстрин, растворимость, матрица планирования, 
полный факторный эксперимент, уравнение регрессии 
 

In the work modeling of the process of obtaining dextrin by the method of heat treatment of 
starch. The solubility of the resulting samples of dextrin was checked. To determine the optimum 
conditions for the production of dextrin, the method of full-factor experiment was used. It is shown 
that optimum conditions for obtaining dextrin are determined by the concentration of acid and the 
time of soaking. 

Keywords: starch, dextrin, solubility, matrix of planning, full factor experiment, regression 
equation 
 

ВСТУП 
Нативний крохмаль являє собою природний рослинний полімер, що 

складається з двох складових частин – амілози та амілопектину. Цей вуглевод 
активно використовується як компонент багатьох технологічних добавок та БАДів. 
Крім того, у багатокомпонентних системах крохмаль здатний взаємодіяти з ліпідами, 
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цукрами та ферментами, регулювати вологість готового продукту, але для 
використання у промисловості більш важливе значення мають модифіковані 
крохмалі. 

Модифіковані крохмалі мають змінені властивості: розчинність у холодній 
воді, в’язкість клейстеру, прозорість водного розчину, здатність до кристалізації та 
інші властивості. Модифікація крохмалів відбувається за допомогою фізичних, 
хімічних, фізико-хімічних, біологічних факторів. Умови модифікування крохмалю та 
реактиви підбирають таким чином, щоб одержати крохмаль з певними властивостями 
для потреб харчової, фармацевтичної та інших промисловостей. 

Декстрин – полісахарид, який одержують шляхом термічного оброблення 
кукурудзяного або картопляного крохмалю. Залежно від кольору розрізняють: білі 
декстрини, що являють собою білий порошок, одержаний шляхом розщеплення 
вологого крохмалю; жовті («палені») декстрини, являють собою порошок жовто-
коричневого відтінку, отриманий шляхом нагрівання сухого крохмалю. Декстрини 
добре розчиняються у холодній воді, середньо-розчинні у спиртах, не розчиняються у 
жирних розчинниках [1].  

Для визначення оптимальних умов модифікування крохмалю використали 
метод повнофакторного експерименту, що дало змогу швидко та дешево одержати 
необхідний продукт.  
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Метою роботи було встановлення умов процесу хімічної модифікації нативного 

крохмалю дією неорганічних розчинників та встановлення впливу температури для 
одержання декстрину. 

Для вирішення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: 
- дослідження фізико-хімічних закономірностей процесу модифікації; 
- визначення методом повнофакторного експерименту оптимальних умов для 

проведення термічної обробки крохмалю; 
- проведення термічної обробки нативного крохмалю; 
- одержання кислотного декстрину з використанням різних неорганічних 

розчинників; 
- проведення контролю якості одержаних зразків крохмалю.  

Повний факторний експеримент (ПФЕ) – це активне планування експерименту, 
коли для кожного фактора вибирається певне число рівнів і реалізуються всі можливі 
їх комбінації. Дослідження починаються з вибору точки факторного простору, в 
якому значення функції відгуку найкращі. Інтервали варіювання факторів вибирають, 
по суті, довільно. Однак слід враховувати, що при невеликих їх значеннях може 
створитися враження, що даний фактор не впливає на функцію відгуку. При великих 
значеннях інтервалів варіювання важко врахувати взаємодію факторів [2]. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Як фактори, що впливають на процес термічної модифікації було обрано: 
1) концентрації фосфорної та соляної кислот, моль/л (х1);  
2) час замочування, год (х2);  
Як функцію відгуку «у» обрано розчинність одержаних зразків декстрину. 
Рівні факторів і інтервали їхнього варіювання приведені в табл. 1. 
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Таблиця 1. Рівні факторів і інтервали їхнього варіювання 

Фактори Основний 
рівень 

Інтервали 
варіювання Верхній рівень Нижній рівень 

х1 -3 1 10-2 10-4 
х2 8 2 10 6 

 
Для зручності обчислення коефіцієнтів регресії всі фактори у ході ПФЕ 

варіюють тільки на двох рівнях, відповідних значень кодованих змінних +1 і -1. При 
двох рівнях факторів їх значення відповідають верхній і нижній границі інтервалу 
варіювання. У матриці планування чинники записуються у кодованому вигляді. 
Матриця планування експерименту – це таблиця кодованих значень варійованих 
факторів, що містить умови проведення дослідів відповідно до обраного за 
планом [3]. 

Для одержання декстрину з кукурудзяного крохмалю використали метод 
термічного оброблення. Спочатку сухий кукурудзяний крохмаль замочували у 
кислоті та залишали на заданий час (впродовж 6-10 год). Для замочування можна 
використовувати різні кислоти. Для обробки обрали соляну та фосфорну кислоти, 
тому що сірчана кислота, яку досить часто використовують при прокалюванні буде 
окислювати крохмаль до вугля. Після витримування суспензії протягом заданого часу 
її відфільтровували під вакуумом і осад висушували та прокалювали. Визначали 
розчинність отриманих зразків у воді при t=20°С, згідно ГОСТ 10163-76. Маса 
нерозчинної частини декстрину, одержаного з сухого крохмалю більша, ніж маса  
нерозчинної частини декстрину одержаного з використанням кислоти. Це свідчить 
про те, що декстрин, одержаний без замочування кислотою має гіршу розчинність.  

Одержанні результати показали, що найкращу розчинність має декстрин, 
одержаний з використанням фосфорної кислоти, яка має більшу концентрацію, а саме 
10-2 моль/л.  

Також досить важливим параметром є час замочування крохмалю кислотою. 
Встановлено, що при більш тривалому замочуванні  крохмалю (10 год) кислотою 
одержаний кінцевий продукт – декстрин – має кращу розчинність. 

Теоретичні дослідження на моделі. Матриця планування повного факторного 
експерименту типу 22 процесу одержання декстрину та результати вимірювання 
розчинності з використанням фосфорної кислоти приведені у табл. 2. 
 

Таблиця 2. Матриця планування повного факторного експерименту 
з використанням фосфорної кислоти 

(у – це розчинність одержаного декстрину) 
№ х1 х2 С (H3PO4), моль/л τ, год у 
1 -1 -1 10-4 6 0,90 
2 +1 -1 10-2 6 0,64 
3 -1 +1 10-4 10 0,92 
4 +1 +1 10-2 10 0,46 
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На підставі одержаних даних визначили математичну модель процесу в формі 

рівняння регресії для двохфакторного експерименту: 
 

y = 0,73 − 0,18·C(H3PO4) − 0,04 τ − 0,05·C(H3PO4) τ   (1) 
 

Статистичний аналіз рівняння регресії показав, що рівняння адекватне.  
Матриця планування повного факторного експерименту типу 22 процесу 

одержання декстрину та результати вимірювання розчинності з використанням 
соляної кислоти приведені у табл. 3. 
 

Таблиця 3. Матриця планування повного факторного експерименту 
з використанням соляної кислоти 

№ х1 х2 С (HCl), моль/л τ, год у 

1 -1 -1 10-4 6 0,96 

2 +1 -1 10-2 6 0,93 

3 -1 +1 10-4 10 0,89 

4 +1 +1 10-2 10 0,84 
 

На підставі одержаних даних визначили математичну модель процесу в формі 
рівняння регресії для двофакторного експерименту: 
 

y = 0,905 − 0,02·C(HCl) − 0,04 τ − 0,005·C(HCl) τ    (2) 
 

Статистичний аналіз рівняння регресії показав, що рівняння адекватне. 
Регресійний аналіз рівнянь математичного опису одержання декстрину показує, 

що найбільший вплив на розчинність має фактор х1 (концентрація кислоти): при його 
збільшенні, збільшується значення «у», тобто збільшується розчинність декстрину. 
Це добре ілюструється за допомогою двовимірної проекції тривимірної поверхні 
відгуку (рис. 1, 2). В якості координат зазначені фактори, що впливають на процес, а 
«у» – це розчинність декстрину. 

Також видно, що фактор х2 має незначний вплив, тобто тривалість замочування 
має значно менший вплив у порівнянні з концентрацією кислоти. 

Оптимальні параметри одержання декстрину: концентрація складає 10-2 та час 
замочування 10 год, при використані кислоти з концентрацією 10-4 та меншим часом 
замочування, а саме 6 год, розчинність декстрину дуже мала.  
 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОДЕЛІ 
Інтерпретація рівнянь регресії − найважливіший етап моделювання процесів 

при використанні планування експерименту. Інтерпретація включає аналіз, перш за 
все, впливу окремих факторів і їх взаємодій, а потім – особливостей поведінки 
функції відгуку в різних частинах вивченої області факторного простору. Спочатку 
оцінюється знак коефіцієнта bn у змінної в рівнянні регресії, що показує в який бік – 
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збільшення або зменшення – впливає на відгук даний фактор. Потім порівнюються 
величини коефіцієнтів у змінних: чим більше коефіцієнт регресії у якогось фактора, 
тим сильніше цей фактор впливає на функцію відгуку [2]. 

Площа поверхні відгуку з використанням фосфорної та соляної кислот 
зображена на рис. 3 та рис. 4. 

 
Рис. 1. Графічна інтерпретація рівняння регресії двофакторного експерименту 

процесу одержання декстрину з використанням фосфорної кислоти 
 

Кольорові області на графіку (рис.1) – двовимірна проекція тривимірної 
поверхні відгуку. В якості координат зазначені фактори, що впливають на процес; y – 
функція відгуку – розчинність. 
 

 
Рис. 2. Графічна інтерпретація рівняння регресії двофакторного експерименту 

процесу одержання декстрину з використанням соляної кислоти 
 

Кольорові області на графіку (рис.2) – двовимірна проекція тривимірної 
поверхні відгуку. В якості координат зазначені фактори, що впливають на процес; y – 
функція відгуку – розчинність. 
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Рис. 3. Площа поверхні відгуку процесу з використанням фосфорної кислоти 

 
Рис. 4. Площа поверхні відгуку процесу з використанням соляної кислоти  

 

ВИСНОВКИ 
Розроблено методику одержання декстрину методом термічного оброблення 

крохмалю. 
Встановлено, що під час обробки крохмалю при сталій концентрації кислоти 

час замочування має вплив на якість кінцевого продукту. 
Встановлено, що оптимальними умовами для одержання декстрину є фосфорна 

кислота з часом замочування протягом 10 годин.  
Одержана математична модель процесу одержання декстрину в модельних 

умовах показала, що визначальним фактором процесу є концентрація кислоти. 
Залежність між розчинністю та концентраціями кислот є немонотонною. 
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Вивчено кінетику вивільнення ізосорбіду динітрату з покритих і непокритих гранул. 
Проведено статистичний аналіз отриманих результатів. Встановлено слабкий вплив рН на 
кінетику вивільнення. Розраховано кількість кожного типу гранул, що входить до складу 
ядра таблеток, для досягнення бажаного профілю вивільнення. Для експериментальної 
перевірки моделі напрацьована партія матричних таблеток з використанням покритих і 
непокритих гранул. Проведено дослідження кінетики вивільнення ізосорбіду динітрату з 
таблеток. Проведено статистичний аналіз отриманих даних і порівняння результатів з 
розрахунками за моделлю. 

Ключові слова: изосорбіду динітрат; матричні таблетки; гранули; статистичний 
аналіз; кінетика вивільнення; математичне моделювання 
 

Изучена кинетика высвобождения изосорбида динитрата из покрытых и 
непокрытых гранул. Проведен статистический анализ полученных результатов. 
Установлено слабое влияние рН на кинетику высвобождения. Рассчитано количество 
каждого типа гранул, входящего в состав ядра таблеток, для достижения желательного 
профиля высвобождения. Для экспериментальной проверки модели наработана партия 
матричных таблеток с использованием покрытых и непокрытых гранул. Проведено 
исследование кинетики высвобождения изосорбида динитрата из таблеток. Проведены 
статистический анализ полученных данных и сравнение результатов с расчетами по 
модели. 

Ключевые слова: изосорбида динитрат; матричные таблетки; гранулы; 
статистический анализ; кинетика высвобождения; математическое моделирование 
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The release kinetics of isosorbide dinitrate from coated and uncoated granules was studied. 

A statistical analysis of the results. A low pH effect on release kinetics has been established. The 
amount of each type of granules that make up the tablet core is calculated to achieve the desired 
release profile. For experimental verification of the model, a batch of matrix tablets was produced 
using coated and uncoated granules. A study of the kinetics of release of isosorbide dinitrate from 
tablets. A statistical analysis of the obtained data and a comparison of the results with calculations 
by the model were carried out.  

Keywords: isosorbide dinitrate; matrix tablets; granules; statistical analysis; release 
kinetics; math modeling  
 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в области моделирования процессов высвобождения 

лекарственного средства из таблеток разрабатываются математические модели, 
описывающие механизмы диффузии, эрозия и деградация матрицеобразующего 
полимера. Можно выделить следующие типы моделей: диффузионно-
контролируемые модели; модели на основе растворения полимера; модели на основе 
эрозии; модели для многокомпонентных систем [1-4]. Эти модели обычно 
описываются сложными системами дифференциальных уравнений и содержат 
параметры, которые трудно или невозможно определить независимым 
экспериментальным путем. Такие модели хороши для понимания сущности и 
механизма пролонгированного действия лекарственных средств, но мало 
приспособлены для решения практических задач. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Базовая идея настоящей работы заключается в использовании для производства 

таблеток композитного препарата пролонгированного действия нескольких 
составляющих с разной скоростью высвобождения. Такими компонентами могут 
быть два типа гранул: матричные непокрытые для сравнительно быстрого 
высвобождения и покрытые для более медленного высвобождения препарата.  

Целью настоящей работы является разработка экспериментально-
статистической модели для подбора состава таких матричных таблеток с профилем 
высвобождения изосорбида динитрата (ИСДН), максимально близким к заданному, 
на основе выявления статистических закономерностей высвобождения препарата из 
гранул при разных значениях рН буферных растворов, имитирующих разные 
разделы ЖКТ.  
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Было проведено изучение кинетики высвобождения ИСДН из компонентов 

матричных таблеток – покрытых и непокрытых гранул препарата и проведен 
статистический анализ полученных результатов. Для одного и того же значения 
времени и разных значений рН рассчитывали средние значения высвобождения и 
среднеквадратическое отклонение (СКО). Далее для каждой серии параллельных 
измерений при одном и том же значении рН и времени выдержки рассчитывали 
эмпирические значения критерия Шапиро–Уилка для проверки гипотезы о 
нормальном распределении. После этого для набора серий при одном и том же 
времени и разных рН рассчитывали эмпирические значения критерия Кохрена для 
проверки однородности дисперсий, непараметрического критерия Краскелла–
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Уоллиса с учетом повторяющихся групп и поправкой Имана–Дэвенпорта. 
Как следует из результатов, для большинства серий эмпирическое значение 

критерия Шапиро–Уилка превышает критическое, что позволяет принять гипотезу о 
наличии нормального распределения. Этот критерий является одним из наиболее 
эффективных для проверки наличия нормального распределения в выборках. 

Сопоставление отдельных выборок друг с другом выявило, что серии при рН 
1,2 и 4,5 с помощью критериев Фишера об однородности дисперсий и Крамера–Уэлча 
о равенстве средних выявило следующие закономерности: 

– во всех случаях средняя степень высвобождения ИСДН и среднеквадратичное 
отклонение при рН 6,8 оказывались на несколько процентов выше, чем при рН 1,2 
и 4,5; 

– для пар (рН 1,2) – (рН 4,5) во всех случаях принимались гипотезы об 
однородности дисперсий и равенстве средних значений 

– для выборок (рН 1,2) – (рН 6,8) и (рН 4,5) – (рН 6,8) в 80 процентах случаев 
дисперсии были однородными, однако примерно в 50 % случаев отвергалась гипотеза 
о равенстве средних. 

В целом, на уровне невысоких значений СКО, значения степени 
высвобождения ИСДН из гранул при разных рН с точки зрения статистики нельзя 
считать однородными, однако, в целом, влияние рН на степень высвобождения 
оказывается слабым. Поэтому в первом приближении можно пренебречь различиями 
и считать, что рН не влияет на скорость высвобождения ИСДН из гранул различного 
типа. 

Учитывая слабое влияние рН на кинетику высвобождения, мы объединили 
выборки при разных рН для каждого значения времени. 

При моделировании высвобождения из таблеток на основе гранул 
использовали характеристики нормального распределения для каждого из типов 
гранул и каждого значения времени. При составлении модели исходили из 
следующих допущений: 

а) гранулы разных типов высвобождают ИСДН независимо друг от друга; 
б) кинетика высвобождения ИСДН из гранул одного типа в составе таблеток 

такая же, как для свободных гранул. 
Для составления модели задали желательный нижний и верхний пределы 

высвобождения ИСДН, по которым был рассчитан средний профиль (рис. 1). Расчет 
состава проводили по среднему профилю. 
 

 
Рис. 1. Желательный, расчетный и экспериментальный профиль высвобождения 

ИСДН из таблеток: 1,2 – верхний и нижний пределы желательного профиля 
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Рассмотрим модель в общем виде. Пусть профиль состоит из N точек времени 
t1, t2,…, tN, а композиция препарата состоит из r типов гранул. При этом r < N. 
Каждый тип гранул содержит mi мг субстанции ИСДН (i = 1, 2,…,r) и высвобождает 
πji  % масс. ИСДН за время tj. Тогда суммарное количество ИСДН (Mj), мг, 
выделившееся за время tj из гранул всех типов составит: 

1

100

r

ji i
i

j

m
M

π
=

⋅
=

∑
      (1) 

Это количество численно равно массовой доле выделившегося ИСДН в расчете 
на суммарное содержание 100 мг. Тогда для подбора профиля ИСДН для каждого 
типа гранул следует решать переопределенную систему из N линейных уравнений: 
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где Рj – среднее значение степени высвобождения в точке tj желательного 
профиля. 

Эту систему можно решать методом наименьших квадратов, как 
оптимизационную задачу: 
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Для получения решений m1,….mr, имеющих физический смысл, на решения 
надо наложить дополнительные ограничения в виде равенства: 
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и r неравенств: 
mi ≥ 0, i=1,2,…,r      (5) 

Задача составления модели может быть решена в среде Excel с использованием 
надстройки «Поиск решения». В результате получается вектор значений масс ИСБН в 
гранулах каждого типа, описывающего оптимальный профиль, наиболее близкий к 
желательному профилю. 

Для экспериментальной проверки модели была наработана партия матричных 
таблеток с использованием покрытых и непокрытых гранул. Проведено исследование 
кинетики высвобождения ИСДН из таблеток при рН 1,2; 4,5; 6,8. Далее провели 
статистический анализ полученных данных и сравнение результатов с расчетами по 
модели. 

Статистический анализ результатов высвобождения ИСДН из таблеток 
проводили по схеме, аналогичной для гранул. При этом были выявлены 
закономерности, аналогичные описанным для гранул.  

Для объединенных выборок получены значения средних, которые сравнили с 
расчетным и желательным профилем. Разница между этими данными невелика: 
расчетный и экспериментальный профили различаются в пределах 
среднеквадратической погрешности (2,5…5% абс.). При этом все значения степени 
высвобождения для экспериментального профиля находятся в заданных пределах.  
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Таким образом, разработанный подход может служить методологической 
основой для создания композитных лекарственных препаратов пролонгированного 
действия. 

В результате проведенных исследований был разработан композиционный 
препарат пролонгированного действия «Дикор» на основе ИСДН. Препарат прошел 
государственные испытания, в НПФ «Микрохим» (г. Рубежное) налажен его 
промышленный выпуск и поставка в аптечную сеть Украины. 
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Із застосуванням золь-гель методу синтезовано серію композитів на основі стануму 

(ІV) оксиду та активованого вугілля, що відрізнялись часом старіння. Проведено 
дослідження їх адсорбційної активності по відношенню до фенолу, для чого вивчалась 
кінетика адсорбції з модельних розчинів з вихідною концентрацією 3; 4 та 5 ммоль/дм3. 
Визначено ємність моношару сорбенту. Встановлено, що в області концентрацій, 
наближених до 4 ммоль/дм3, спостерігається погіршення адсорбційних властивостей.  

Ключові слова: композит, стануму (ІV) оксид, активоване вугілля, фенол, адсорбція, 
кінетика, моношар 
 

С применением золь-гель метода синтезирована серия композитов на основе олова 
(IV) оксида и активированного угля, отличающихся временем старения. Проведено 
исследование их адсорбционной активности по отношению к фенолу, для чего изучалась 
кинетика адсорбции из модельных растворов с исходной концентрацией 3; 4 и 5 ммоль/дм3. 
Определена емкость монослоя адсорбентов. Установлено, что в области концентраций, 
близких к 4 ммоль/дм3, наблюдается ухудшение адсорбционных свойств композитов. 

Ключевые слова: композит, олова (ІV) оксид, активированный уголь, фенол, 
адсорбция, кинетика, монослой 
 

A series of composites based on tin (IV) oxide and activated carbon with different aging time 
was synthesized using the sol-gel method. A study of their adsorption activity toward phenol was 
carried out, for which the kinetics of adsorption from model solutions with an initial concentration 
of 3; 4 and 5 mmol/dm3 was studied. The monolayer capacity of the composite sorbents was 
determined. It was established that the adsorption properties of composites is weaken in the area of 
concentrations close to 4 mmol/dm3. 

Keywords: composite, tin (IV) oxide, activated carbon, phenol, adsorption, kinetics, 
monolayer 
 

ВСТУП 
Стануму (ІV) оксид є відомим матеріалом для чутливих шарів сенсорів, 

сонячних батарей, як чистий, гібридний, допований, модифікований, так і як частина 
складних за хімічним складом композицій [1-3]. Він також відомий як ефективний 
фотокаталізатор, причому, не тільки в чистому вигляді, а у складі композитів. 
Композити SnO2 з активованим вугіллям, аморфним карбоном, карбоновими 
волокнами та іншими поруватими носіями детально досліджені у якості анодів лій-
іонних батарей, суперконденсаторів тощо [1-3]. 

Незважаючи на велику кількість різнопланових досліджень цього 
багатогранного матеріалу, в представленій роботи досліджувались новий аспект його 
застосування − адсорбційний процес вилучення фенолу з водних розчинів 
композитами на основі стануму оксиду. 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 
В представленій роботі із застосуванням золь-гель технології було синтезовано 

три зразки композиту, що відрізнялись тривалістю старіння і позначені як 
SnO2/АС(1), SnO2/АС(2) та SnO2/АС(3). 

Адсорбційні дослідження проводили з використанням модельних розчинів 
фенолу вихідної концентрації 3, 4, та 5 ммоль/дм3, яку визначали бромід-броматним 
методом, відбираючи проби через 30, 60, 120 хвилин та після 6 годин адсорбції. 
Ступінь вилучення (а, %) розраховували за формулою:  
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Питому адсорбцію (G, ммоль/г) визначали, розраховуючи її за формулою: 

( )0 ,p фенc c V
G

m
− ⋅

=       (2) 

де: с0 – вихідна концентрація фенолу, ммоль/дм3; ср – рівноважна концентрація 
фенолу, ммоль/дм3; Vфен – об’єм дослідженого розчину фенолу, дм3; m – маса 
композитного адсорбенту, г. 

Результати цих досліджень представлені у вигляді графіків залежності 
адсорбційного вилучення фенолу від тривалості експерименту на рис. 1, а також 
залежності питомої адсорбції композитів від часу за різної початкової концентрації 
розчинів фенолу на рис. 2. 

Як видно з рис 1, ступінь адсорбційного вилучення фенолу зростає в міру 
збільшення тривалості контакту його розчинів з дослідженими композитними 
адсорбентами. Він сягає свого найбільшого значення (100 %) після шістьох годин 
контакту для всіх трьох композитів. 
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Рис. 1. Залежність адсорбційного вилучення фенолу вихідної концентрації 0,003 моль/дм3 

дослідженими композитами за різної тривалості експерименту 
 

Питома адсорбція фенолу дослідженими композитами зростає не тільки із 
збільшенням тривалості контакту, а й із збільшенням вихідної концентрації фенолу, 
як видно з рис. 2. Найбільше експериментально встановлене значення питомої 
адсорбції (0,29 ммоль/г) відповідає першому композиту при тривалості контакту 
шість годин і початковій концентрації фенолу 0,005 моль/дм3. 

Наступним етапом дослідження був розрахунок ємність моношару досліджених 
адсорбентів з використанням теорії БЕТ, результати якого показали, що вона 
коливалась в межах 0,075…0,085 ммоль/г, з середнім значенням 0,079 ммоль/г.  
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Рис. 2. Залежності питомої адсорбції фенолу композитами від тривалості контакту за різних 
початкових концентрацій розчину: 

a – 0,003 моль/дм3, b – 0,004 моль/дм3, c – 0,005 моль/дм3 
 

Подальше дослідження проводилося на основі двофакторної регресійної 
залежності ступеня визначення (1) від приведених до безрозмірної шкали факторів: 
вмісту фенолу в модельному розчині (х1) та часу витримування («старіння») готового 
сорбенту (х2). Одержана регресійна залежність набувають вигляду: 
 

2 2
1 2 1 2 1 257,6 3,01 3,18 6,16 11,68 10,14 .a x x x x x x= − − + + −   (3) 

 
Перевірка цієї регресійної залежності показала її адекватність. Очевидно, що на 

основі цього рівняння неможливо вирішувати оптимізаційні та подібні задачі, адже 
використаний для їх побудови фактор х1 має тісний кореляційний зв’язок в вихідною 
змінною а. Тому, обмежимося побудовою на основі регресійної залежності (3) ліній 
рівних величин ступеня вилучення. Результати цього дослідження у вигляді ліній 
рівних величин ступеня вилучення представлені на рисунку 3. 
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Рис. 3. Лінії рівних величин ступеня вилучення 
 

Аналізуючи рис. 3 можна помітити, що найкращі результати показують 
помірно витримані сорбенти з терміном «старіння» 2-3 доби. Крім того, зокрема для 
випадку фенолу, адсорбент забезпечує значно краще очищення за умови високих та 
низьких початкових концентрацій, в той же час в області концентрацій, наближених 
до 4 ммоль/дм3 спостерігається погіршення адсорбційних властивостей. Цей факт, на 
нашу думку, потребує подальшого вивчення. 
 

ВИСНОВКИ 
Досліджені в роботі новітні композити на основі стануму (ІV) оксиду та 

активованого вугілля являють собою перспективний адсорбційний матеріал для 
вилучення фенолу з розчинів, однак визначення оптимальних параметрів їх синтезу та 
умов застосування потребує більш детального вивчення. 
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KINETIC STUDIES OF THE NaBH4 HYDROLYSIS REACTION IN THE 
PRESENCE OF NiCo2O4 AND ITS COMPOSITE WITH MULTIWALLED 
CARBON NANOTUBES 
 
Voronova A., Ivanenko I. 
 
КІНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ ГІДРОЛІЗУ NaBH4 В ПРИСУТНОСТІ 
NiCo2O4 ТА ЇЇ КОМПОЗИТУ З БАГАТОШАРОВИМИ ВУГЛЕЦЕВИМИ 
НАНОТРУБКАМИ 
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАКЦИИ ГИДРОЛИЗА NaBH4 В 
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УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ 
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Water Treatment and General Chemical Engineering 
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Search and study of catalytically active substances are one of the primary tasks in the 
framework of modern energy issues. In the course of this experiment, the catalytic properties of the 
spinel of NiCo2O4 composition, as well as its composite with carbon nanotubes in the 
heterogeneous-catalytic hydrolysis reaction of NaBH4, were investigated. The reaction order was 
established and the rate constants for the reaction were calculated using the graphical method. 

Keywords: composite, spinel, carbon nanotubes, kinetics, sodium borohydride 
 

Пошук і дослідження каталітично активних речовин є однією з першорядних завдань 
в рамках сучасної енергетичної проблематики. В ході даного експерименту досліджені 
каталітичні властивості шпінелі складу NiCo2O4, а також її композиту з вуглецевими 
нанотрубками в гетерогенно-каталітичної реакції гідролізу NaBH4. Графічним методом 
встановлений порядок реакції та розраховані константи швидкості реакцій. 

Ключові слова: композит, шпінель, вуглецеві нанотрубки, кінетика, борогідрид 
натрію 
 

Поиск и исследование каталитически активных веществ является одной из 
первостепенных задач в рамках современной энергетической проблематики. В ходе данного 
эксперимента исследованы каталитические свойства шпинели состава NiCo2O4, а также 
её композита с углеродными нанотрубками в гетерогенно-каталитической реакции 
гидролиза NaBH4. Графическим методом установлен порядок реакции и рассчитаны 
константы скорости реакций. 

Ключевые слова: композит, шпинель, углеродные нанотрубки, кинетика, борогидрид 
натрия 
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INTRODUCTION 
In the context of the current energy crisis, it is crucial to find and explore alternative 

sources of energy, as well as to improve existing options for introducing clean energetics. In 
recent years, the increasing attention of researchers has been attracted by the "green" 
hydrogen energy, which can be an alternative to fossil resources. However, the introduction 
of hydrogen energy in wide use has certain difficulties. Thus, the hydrogen transportation in 
gaseous form is extremely difficult and dangerous because of the possibility of an 
explosion, for the same reason, further work with hydrogen becomes more complicated. The 
solution to this problem can be the binding of hydrogen to stable compounds, which would 
greatly simplify transportation. Such compounds must meet a number of requirements, they 
should decompose rapidly with hydrogen evolution under certain conditions, be relatively 
inexpensive and non-toxic. An example of such compounds can be borohydrides, the most 
suitable of which for this purpose is sodium borohydride [1]. 

However, its decomposition rate is rather low, which prevents its widespread use. 
The solution to this problem can be the use of an effective catalyst such as Ni-spinel. In 
addition to using as a hydrolysis catalyst, spinel has a wide range of applications, for 
example, as catalysts for oxygen reduction and oxygen evolution reactions, in fuel cells, 
supercapacitors and lithium-air batteries [2], for glucose sensor, for hydrogen generation by 
NaBH4 hydrolysis [3] and for many other purposes.  

Thus, the kinetic parameters calculation of the sodium borohydride hydrolysis 
reaction is important from the point of view of evaluating the effectiveness of catalyzing the 
reaction by certain catalysts as well as the choice of the most effective catalyst under these 
conditions. 
 

EXPERIMENTAL METHOD 
In the present research for the preparation of samples, a simple and cost-effective co-

precipitation method was used. To obtain the sample of pure spinel’s, during the first 
synthesis stage, the saturated solutions of nickel and cobalt nitrate hexahydrates were mixed 
in stoichiometric composition. The equal volumes of the obtained solutions were mixed and 
the pH of 12.4 was adjusted using sodium hydroxide. The resulting mixture was stirred for 
40 minutes and left for aging for 7 days, than the obtained precipitate was filtered, dried for 
1 hour at 110°C, and then calcinated in at 350°C for 3 hours.  

To obtain a composite sample with multi-walled carbon nanotubes, nanotubes were 
added at the aging stage with the spinel content calculation in the final product of 20 %. 

The samples catalytic activity was investigated at atmospheric pressure and 
temperature 50 and 60oC in a model liquid-phase oxidation-reducing heterogeneously 
catalytic reaction of sodium borohydride hydrolysis by volumetric method (as a source of 
hydrogen, 10,6 % by weight): 
 

NaBH4 + 2H2O = 4H2 + NaBO2. 
 

The results of catalytic studies at 50 and 60oC in the form of kinetic curves are 
presented in fig. 1.  
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Fig. 1. Kinetic curves 

 
A graphical method was used to calculate the reaction order. As can be seen from the 

fig. 2, the graph turned out to be straightforward in coordinates , which means 

that this reaction is successfully described by first-order kinetics. The correlation coefficient 
ranges from 0.97 to 0.99. 

The constants calculated by the graphics method are presented in the form of 
comparative diagrams, from which one can see the undoubted presence of the catalytic 
effect of both pure spinel’s and their composites with carbon nanotubes. 

As can be seen from the diagram in the fig. 3, the constant rate of sodium 
borohydride hydrolysis at 50°C is 0.3 10-3 sec-1, and in the presence of pure spinel, it 
increases in 3 times. In the presence of a composite with carbon nanotubes, it increases 
nearly 6 times. At a temperature of 60 °C, the trend is different: the rate constant in the 
presence of pure spinel’s and their composite with carbon nanotubes increases 9 and almost 
7 times, respectively. 
 

CONCLUSIONS 
Thus, it can be concluded that the kinetics of sodium borohydride hydrolysis reaction 

is successfully described by dependencies for the first order. 
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Fig. 2. Graphic determination of the reaction order 

  
a b 

Fig. 3. The rate constants of sodium borohydride hydrolysis at a 50°C b 60°C 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ АДСОРБЦИИ КРАСИТЕЛЕЙ КАТИОННОГО 
И АНИОННОГО ТИПУ НА КОМПОЗИТАХ 
«АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ - ТІО2» 
 

Кух А. А., Иваненко И. Н., Быць О. В. 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ АДСОРБЦІЇ БАРВНИКІВ КАТІОННОГО ТА 
АНІОННОГО ТИПУ НА КОМПОЗИТАХ «АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ – ТІО2» 
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STUDY OF ADSORPTION KINETICS OF COMPOSITES «ACTIVATED CARBON 
- ТІО2» TOWARDS CATIONIC AND ANIONIC DYES 
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Изучена кинетика адсорбции красителей метиленового синего (катионного типа) и 
оранжево-желтого S (анионного типа) из водных растворов образцами композитов на 
основании активированного угля и оксида титана (IV). На основании обработки 
интегральных кинетических кривых установлены параметры процесса адсорбции 
красителей. Применение моделей химической кинетики показало, что вклад в общую 
скорость процесса также вносит стадия химического взаимодействия молекул красителей 
с функциональными группами адсорбента. 

Ключевые слова: композит, активированный уголь, оксид титана (IV), краситель, 
метиленовый синий, адсорбция, изотерма, модель адсорбции, математическая обработка, 
линеаризация 
 

Досліджена кінетика адсорбції барвників метиленового синього (катіонного типу) 
та оранжево-жовтого S (аніонного типу) з водних розчинів зразками композитів на основі 
активованого вугілля та оксиду титану (IV). На основі обробки інтегральних кінетичних 
кривих встановлено параметри процесу адсорбції барвників. Застосування моделей хімічної 
кінетики показало, що вклад в загальну швидкість процесу також вносить стадія хімічної 
взаємодії між молекулами барвників та функціональними групами адсорбенту. 

Ключові слова: композит, активоване вугілля, оксид титану (IV), барвник, 
метиленовий синій, адсорбція, ізотерма, модель адсорбції, математична обробка, 
лінеаризація 
 

The kinetics of adsorption of dyes methylene blue (cationic type) and orange-yellow S 
(anionic type) from aqueous solutions with samples of composites based on activated carbon and 
titanium oxide (IV) was studied. Based on the processing of integral kinetic curves, the parameters 
of the dye adsorption process are established. The use of chemical kinetics models has 
demonstrated that the stage of chemical interaction of dye molecules with the functional groups of 
the adsorbent also contributes to the overall process rate. 

Keywords: composite, activated carbon, titanium oxide (IV), dye, methylene blue, 
adsorption, isotherm, mathematical data processing, linearization 
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ВВЕДЕНИЕ 
Функциональные материалы на основе активированного угля и оксида 

титана (IV) привлекают внимание ученых из различных областей науки и техники, 
благодаря своим исключительным свойствам и перспективам применения в 
процессах очистки сточных вод от различных загрязнителей. Улучшенные 
окислительные процессы (аdvanced oxidation processes — AOPs) широко 
используются при очистке сточных вод для удаления органических и неорганических 
примесей или для повышения биоразлагаемости компонентов промышленных 
сточных вод. Гетерогенный фотокатализ с использованием ТіО2 в качестве 
катализатора является одним из самых многообещающих методов AOPs. Изучение 
адсорбционных свойств композитных материалов, полученных путем иммобилизации 
ТіО2 на активированном угле, представляет значительный интерес для развития 
гетерогенного фотокатализа. 

Адсорбция веществ катализатором является инициирующей стадией 
собственно гетерогенного катализа. При использовании композитных 
фотокаталитически-активных материалов возможно предположить более сложный и 
емкий механизм протекания процесса. Активированный уголь адсорбирует примеси 
из воды и обеспечивает их доступ к поверхности ТіО2. Вследствие этого 
концентрация загрязнителей вокруг ТіО2 значительно выше, чем в объёме раствора, 
что приводит к повышению степени деградации загрязнителей. Одновременно с этим 
возможно предположить, что полупродукты, образующиеся в процессе разрушения 
загрязнителей, также адсорбируются на активированном угле и впоследствии 
полностью окисляются. 

Таким образом, изучение адсорбционных свойств композитных материалов на 
основе активированного угля и оксида титана (IV) позволяет определить важные 
характеристики процесса: скорость достижения равновесия в системе, сорбционную 
емкость сорбента, характер взаимодействия адсорбента и адсорбата и др. Эти и 
другие характеристики представляют важное теоретическое и практическое значение. 
Из интегральной кинетической зависимости адсорбции можно определить время, 
необходимое для установления равновесия в системе «адсорбент – раствор 
красителя». Эта характеристика позволяет оценить возможность и целесообразность 
применения адсорбента для решения практических задач. Теоретическая обработка 
кинетических кривых при помощи кинетических моделей дает возможность сделать 
выводы о механизме протекания сорбции, выявить лимитирующие стадии процесса, 
что также может быть использовано для решения ряда практических проблем по 
оптимизации очистных процессов [1]. 

В настоящей работе, композитные материалы на основе активированного угля 
и оксида титана (IV) использованы для адсорбции красителей метиленового синего 
(катионного типа) и оранжево-желтого S (анионного типа) из водных растворов с 
целью изучения кинетики адсорбции красителей композитами.  
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Синтез и определение структурно-адсорбционных характеристик композитных 

материалов на основе активированного угля и оксида титана (IV) описаны ранее [2]. 
Для изучения кинетики сорбции были использованы образцы, основные 
характеристики которых, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Образцы композитов, использованные для исследования* 

Образец Условия 
синтеза     

АУ-ТіО2 (нг) Без 
допирования 1143 0,99 0,58 0,35 

АУ-ТіО2 (2F) Допирование 
Ti:F = 2:1 1110 0,91 0,5 0,36 

АУ-ТіО2 
(15F) 

Допирование 
Ti:F = 15:1 1143 0,98 0,58 0,35 

* — пористая структура и адсорбционные свойства образцов исследованы методом 
низкотемпературной адсорбции-десорбции азота. 
 

Исходные растворы красителей метиленового синего (100 мг/дм3) и оранжево-
желтого S (500 мг/дм3) готовили растворением соответствующих навесок красителей 
в дистиллированной воде. 

Кинетику адсорбции красителей из водных растворов изучали методом 
ограниченного объёма. Для этого в цилиндрические стаканы помещали навески 
сорбента, 25 см3 раствора красителя и оставляли при постоянном перемешивании 
изолированными от света. Через определенные промежутки времени сорбент 
отделяли с помощью полипропиленовых фильтров с рейтингом фильтрации 0,45 мкм. 
Содержание красителей в фильтрате определяли спектрофотометрическим методом 
при длине волны 664 нм и 483 нм для метиленового синего и оранжево-желтого S 
соответственно. 

Величину адсорбции (qe, мг/г) рассчитывали по формуле: 
 

 
 

где  и  — начальная концентрация и концентрация красителя в растворе 
после сорбции соответственно, мг/дм3; 

 — объём раствора, дм3; 
 — масса сорбента, г. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
На рис. 1 изображены интегральные кривые адсорбции красителей 

композитами. Из полученных зависимостей видно, что равновесие в системе 
«метиленовый синий — композит» (рис. 1, а) достигается в течении 30 минут, при 
этом извлечение красителя на образце №4 достигается в незначительной степени, по 
сравнению с другими образцами, использованными в исследовании. В системе 
«оранжево-желтый S — композит» равновесие в системе достигается примерно в три 
раза быстрее для тех же образцов композита, чем для метиленового синего. 
Наблюдаемый характер адсорбции красителя оранжево-желтого S композитами 
свидетельствует о значительном сродстве адсорбента к красителям анионного типа. 
Формы кинетических кривых при этом мало отличаются как для разных красителей, 
так и для образцов. Таким образом возможно предположить, что характер адсорбции 
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определяется структурой носителя в большей степени, при этом введение в структуру 
носителя частичек ТіО2 влияет на характер процесса в меньшей степени. 
 

  
а) б) 

Рис. 1. Интегральные кривые адсорбции красителей композитами 
 

Кинетические кривые адсорбции, представляют собой зависимости, которые 
при малых временах контакта фаз являются прямыми, а затем искривляются. 
Согласно литературным данным, это свидетельствует о том, что диффузия в зерне 
сорбента контролирует общую скорость процесса. 

В случае использования функциональных материалов, в составе которых 
присутствуют иммобилизированные частицы ТіО2, существует вероятность, что в 
кинетику адсорбции свой вклад может вносить стадия химической реакции между 
сорбируемыми молекулами красителя и функциональными группами адсорбента. 
Поэтому экспериментальные данные были обработаны с помощью моделей, 
позволяющих выявить вклад химической реакции. К таким моделям относятся 
модели псевдо-первого и псевдо-второго порядка (табл. 2) [3]. Для установления 
модели, оптимально описывающей адсорбцию красителей композитами, сравнивали 
коэффициенты корреляции для каждого красителя и образца композита. 
 

Таблица 2. Уравнения моделей химической кинетики 
№ Модель Интегральная форма 

уравнения 
Линеаризованная форма 
уравнения 

График 

1 Псевдо-первого 
порядка   

 
от t 

2 Псевдо-второго 
порядка 

  
 от t 

 
На рисунках 2 и 3 представлены изотермы для моделей псевдо-первого и 

псевдо-второго порядка для образцов композитов 1 и 2. 
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Результаты обработки интегральных кинетических кривых адсорбции 
красителей образцами композитов моделями химической кинетики представлены в 
таблице 3. 
 

Таблица 3. Результаты обработки интегральных кинетических кривых адсорбции 
моделями химической кинетики 

Образец 
композита 

Метиленовый синий 
Модель псевдо-первого порядка Модель псевдо-второго порядка 

, мин-1 
, 

мг/г 
R2 ,  , 

мг/г 
R2 

АУ-ТіО2 (нг) 0,1087 45,8 0,9841 0,0014 71,94 0,9668 
АУ-ТіО2 

(2F) 0,0722 37,45 0,9997 0,0025 56,5 0,9764 

 Оранжево-желтый S 

Образец 
композита 

Модель псевдо-первого порядка Модель псевдо-второго порядка 

, мин-1 
, 

мг/г 
R2 ,  , 

мг/г 
R2 

АУ-ТіО2 (нг) 0,107 90,07 0,9989 0,0055 294,12 0,9991 
АУ-ТіО2 

(2F) 0,3704 241,72 0,9691 0,0016 256,41 0,9898 
 

  
а) образец АУ-ТіО2 (нг), модель псевдо-первого 

порядка 
 

б) образец АУ-ТіО2 (нг), модель псевдо-второго 
порядка 

  
в) образец АУ-ТіО2 (2F), модель псевдо-первого 

порядка 
г) образец АУ-ТіО2 (2F), модель псевдо-второго 

порядка 
Рис. 2. Изотермы моделей химической кинетики удаления метиленового синего из 

водного раствора 
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Из данных, представленных в таблице 3, видно, что адсорбция красителя 

метиленового синего наилучшим образом описывается моделью псевдо-первого 
порядка, в то время как адсорбция оранжево-желтого S лучше описывается моделью 
псевдо-второго порядка. Однако, разница между коэффициентами корреляции для 
моделей псевдо-первого и псевдо-второго порядка невелика. 

Таким образом, можно предположить, что адсорбции метиленового синего на 
поверхности композитов предшествует диффузия, в то время как для адсорбции 
красителя оранжево-желтого S больший вклад вносит стадия химической реакции.  
 

  
а) образец АУ-ТіО2 (нг), модель псевдо-первого 

порядка 
б) образец АУ-ТіО2 (нг), модель псевдо-

второго порядка 

  
в) образец АУ-ТіО2 (2F), модель псевдо-первого 

порядка 
г) образец АУ-ТіО2 (2F), модель псевдо-

второго порядка 
Рис. 3. Изотермы моделей химической кинетики удаления оранжево-желтого S из 

водного раствора 
 

ВЫВОДЫ 
В настоящей работе показано, что механизм процесса адсорбции красителей 

катионного и анионного типа образцами композитов «активированный уголь – ТіO2» 
довольно сложен и динамичен. В процессе адсорбции красителей равновесие 
достигается довольно быстро. Природа красителя в значительной степени влияет на 
течение адсорбционного процесса. Процесс адсорбции красителя анионного типа 
приближается к состоянию равновесия примерно в три раза быстрее, чем для 
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красителя катионного типа. При этом течение химической реакции в процессе 
адсорбции из раствора красителя анионного типа (оранжево-желтого S) вносит вклад 
в общую скорость процесса, в то время как для адсорбции красителя катионного типа 
на скорость адсорбционного процесса влияет диффузия.  
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Флотоекстракція – комбінований метод, що включає переваги іонної флотації та 
рідинної екстракції. Це такий процес, при якому флотована речовина (сублат) 
концентрується у тонкому шарі органічної рідини, що знаходиться на поверхні водної фази. 
Проведені дослідження флотоекстракційного видалення іонів кобальту з водних розчинів 
дозволили визначити раціональні умови процесу: рН 10, молярне співвідношення Со2+: ПАР = 
1: 2, об’єм органічної фази 10 см3. За цих умов ступінь видалення іонів кобальту в 
ізоаміловий спирт склала 79,7 %. 

Ключові слова: кобальт, флотоекстракція, ступінь видалення, сублат 
 

Флотоэкстракция – комбинированный метод, сочетающий в себе достоинства 
ионной флотации и жидкостной экстракции. Это такой процесс, при котором 
сфлотированное вещество (сублат) концентрируется в тонком слое органической 
жидкости, находящейся на поверхности водной фазы. Проведенные исследования 
флотоэкстракционного удаления ионов кобальта из водных растворов позволили определить 
рациональные условия процесса: рН 10, молярное соотношение Со2+: ПАВ = 1: 2, объем 
органической фазы 10 см3. При этих условиях степень удаления ионов кобальта в 
изоамиловый спирт составила 79,7 %. 

Ключевые слова: кобальт, флотоэкстракция, степень извлечения, сублат 

mailto:tio1963@gmail.com


КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ХІМІЇ, 
КОМП'ЮТЕРНІ МЕТОДИ ДЛЯ СИНТЕЗУ НОВИХ РЕЧОВИН 

 254 

 
Solvent sublation is a combined method that includes advantages of ionic flotation and 

liquid extraction. This is a process in which flotation product (sublate) concentrates in a thin layer 
of organic liquid, which is located on the surface of aqueous phase. The research of cobalt ions by 
solvent subltation from model solutions allowed to determine rational conditions of process: pH 10, 
molar ratio of Со2+: surfactant = 1:2, the volume of organic phase 10 cm3. Under these conditions 
removal ratio of cobalt ions into isoamyl alcohol is 79,7 %. 

Keywords: cobalt, solvent sublation, removal ratio, sublat 
 

ВСТУП 
В наш час, з розвитком різноманітних галузей промисловості, виникає низка 

все нових і нових проблем, пов‘язаних із забрудненням навколишнього середовища, 
зокрема води. З позицій концепції сталого розвитку, сучасний стан водойм є вкрай 
незадовільним і з часом дедалі погіршуватиметься.  

Недосконалість існуючих технологій очищення стічних вод, забруднених 
іонами важких металів, зумовлює необхідність пошуку  та застосування комплексу 
методів, спрямованих на якомога повну очистку стічних вод. Серед методів 
доочистки води після попередньої реагентної обробки варто закцентувати увагу на 
методі флотоекстракції – різновиді іонної флотації [1]. Цей метод, заснований на 
комбінації методів флотації і екстракції, базується на пропусканні газових бульбашок 
крізь водну фазу і винесенні речовини забрудника (сублату) в органічну фазу. При 
цьому органічна фаза повинна бути легшою, ніж водна, і не розчинятися в ній. В 
процесі флотоекстракції застосовуються поверхнево-активні речовини (ПАР), що 
відіграють роль збирачів, зв‘язуючись з іонами важких металів в нерозчинні у воді 
гідрофобні сублати, які внаслідок своїх гідрофобних властивостей, силами адгезії 
зв‘язуються з бульбашками і виносяться з водної фази в органічну. Оскільки процес 
флотоекстракції проводиться невеликий проміжок часу (15…20 хвилин), органічна 
фаза, яка повинна незалежно від геометрії флотоекстракційної колонки мати товщину 
7…10 мм, не встигає повністю вичерпати свою ємність як екстрагента. Тому, 
ефективність флотоекстракції не залежить від коефіцієнта розподілу на відміну від 
рідинної екстракції. Останніми роками ведуться дослідження флотоекстракції як в 
Україні, так і за кордоном [2-3]. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Метою даної роботи є дослідження процесу флотоекстракції як методу 

очищення стічних вод від важких металів на прикладі іонів кобальту (ІІ). Для цього 
необхідно експериментально дослідити характер впливу на ступінь вилучення таких 
параметрів, як природа екстрагенту, рН середовища, молярне співвідношення 
ПАР:Метал, тривалість флотоекстракції, витрата газу. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Процес флотоекстракції проводили у циліндричній скляній колонці діаметром 

35 мм, дном якої слугував фільтр Шотта. Через пористу перегородку подавали повітря 
з компресору. Витрати газу контролювали ротаметром. Вихідна концентрація іонів 
кобальту 10 мг/дм3. Об’єм модельного розчину 200 см3, об’єм органічної фази 10 см3. 
Процес флотоекстракції відбувався до встановлення мінімальної залишкової 
концентрації іонів кобальту, яку визначали за стандартними методиками 
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фотометричним методом на однопроменевому скануючому спектрофотометрі Portlab 
501 (Великобританія). Мірою ефективності процесу флотоекстракції слугував 
показник ступеня вилучення барвника. В якості збирача було використано сульфанол  
(C18H29SO3Na) – аніонний ПАР.  

Було досліджено різні екстрагенти (ізоаміловий спирт, гексанол, октанол, 
ундециловий спирт) і встановлено, що кращий екстрагент – ізоаміловий спирт, що 
можна пояснити тим, що спирти розгалуженої структури мають кращу здатність до 
утримування сублатів. Порівняльну характеристику екстрагентів за ступенем 
вилучення іонів кобальту наведена на рис. 1. Згідно отриманих даних найвища 
ступінь вилучення при використанні ізоамілового спирту. 
 

 
Рис. 1. Порівняльна характеристика екстрагентів за ступенем вилучення 

іонів кобальту 
 

Важливим фактором, що впливає на ступінь вилучення є рН водної фази, 
оскільки цей параметр визначає наявність частинок, які беруть участь у 
флотоекстракції. Зміна рН може призвести до зміни заряду іону внаслідок гідролізу, 
утворення інших комплексів, утворення нерозчинного осаду. 

Водневий показник корегували розчинами лугу та кислоти. Досліджували 
вплив рН на ступінь вилучення при мольному співвідношенні Со:Сульфанол = 1:2. 
Найвища ступінь вилучення (рис. 2) спостерігалась при рН 10, коли сублат кобальту 
знаходиться у вигляді нейтральної молекули гідроксиду. 

Головним процесом при флотоекстракції є адсорбція. Тому концентрація ПАР 
значною мірою впливає на процес. ПАР знижує поверхневий натяг водної фази, що 
зменшує розміри бульбашок. Зменшення розмірів бульбашок, як вже зазначалося, 
призводить до збільшення площі поверхні на одиницю об’єму повітря. До того ж, 
знижений поверхневий натяг на поверхні розділу вода-органічний розчинник як 
результат присутності ПАР у водній фазі, допомагає бульбашкам перетинати границю 
без коалесценції. Всі ці фактори призводять до підвищення ефективності 
флотоекстракції. Однак, якщо концентрація ПАР занадто висока, надлишок ПАР буде 
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конкурувати за місце на поверхні бульбашки, що призведе до зменшення ступеня 
видалення полютанту.  
 

 
Рис. 2. Залежність ступеня видалення іонів кобальта від рН при молярному 

співвідношенні Со:ПАР = 1:2 
 

Головним процесом при флотоекстракції є адсорбція. Тому концентрація ПАР 
значною мірою впливає на процес. ПАР знижує поверхневий натяг водної фази, що 
зменшує розміри бульбашок. Зменшення розмірів бульбашок, як вже зазначалося, 
призводить до збільшення площі поверхні на одиницю об’єму повітря. До того ж, 
знижений поверхневий натяг на поверхні розділу вода-органічний розчинник як 
результат присутності ПАР у водній фазі, допомагає бульбашкам перетинати границю 
без коалесценції. Всі ці фактори призводять до підвищення ефективності 
флотоекстракції. Однак, якщо концентрація ПАР занадто висока, надлишок ПАР буде 
конкурувати за місце на поверхні бульбашки, що призведе до зменшення ступеня 
видалення полютанту.  

Досліджено вплив мольного співвідношення Со:сульфанол на ступінь видалення 
іонів кобальту (ІІ) з водної фази. Проведено експерименти з наступними 
співвідношеннями (Ме:ПАР): 1:0,5; 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:2,5. З огляду на результати, що 
наведені на рис. 3 можна зробити висновок, що оптимальним є співвідношення 
Ме:ПАР = 1:2, що може бути пояснено тим, що кобальт – двозарядний катіон і 
потребує двозарядну аніонну пару. 

Досліджено залежність ступеню вилучення іонів кобальту (ІІ) від витрати 
повітря, що подається в нижню частину колонки компресором. Швидкість 
повітряного потоку визначає ефективність флотоекстракції. Збільшення швидкості 
повітря призводить до збільшення радіусу бульбашок, що зменшить площу поверхні 
на одиницю об’єму повітря і, також, зменшить час перебування бульбашок, так як 
більші бульбашки мають більшу підйомну силу. Але, незважаючи на це, встановлено, 
що зростання потоку повітря через колонку покращить інтенсивність процесу 
флотоекстракції, але тільки тоді, коли розміри бульбашок залишатимуться малими. 
Як видно з рис. 4, найкраще вилучення проходить при витраті повітря 45 см3/хв. 
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Рис. 3. Залежність ступеня вилучення іонів кобальту (ІІ) від мольного 

співвідношення Со:сульфанол 
 

 
Рис. 4. Залежність ступеня вилучення іонів кобальту (ІІ) від витрати повітря 

 
Було визначено оптимальну тривалість процесу флотоекстракції. Залежність 

ступеня вилучення від тривалості процесу представлено на рис. 5. Оптимальна 
тривалість процесу – 20 хвилин. При більшій тривалості процесу можемо 
спостерігати, що ступінь видалення майже незмінний, а якщо і збільшується, то на 
незначний відсоток. Проте в деяких випадках спостерігається незначне зменшення 
ступеня видалення, що можна пояснити частковим переходом сублату з органічної 
фази у водну.  
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Рис. 5.Залежність ступеня вилучення іонів кобальту від тривалості флотоекстракції 

 
ВИСНОВКИ 
Досліджено флотоекстракцію іонів кобальту з низькоконцентрованих водних 

розчинів (концентрація 10 мг/дм3). Раціональні умови процесу наступні: екстрагент – 
ізоаміловий спирт, ПАР – сульфанол, співвідношення кобальту до поверхнево-
активної речовини 1:2 при рН 10, швидкість подачі повітря 45 см3/хв, тривалість 
процесу становить 20 хв. За цих умов видалення іонів кобальту 79,7 %. Отримані 
результати можуть бути використані при проектуванні схем доочистки стічних вод від 
іонів кобальту. 
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Досліджено вплив складу композиції на властивості шкіряного матеріалу. 
Математичну модель отримано за шляхом обробки результатів плану експерименту, 
побудованого за методом Макліна-Андерсона. В якості основних параметрів оптимізації 
побудованої моделі обрані: об’ємний вихід матеріалу, межа міцності матеріалу та його 
жорсткість. Розроблено обчислювальний модуль у середовищі VBA для знаходження 
оптимальних значень факторів із використанням методу Хука-Дживса та адитивної 
згортки критеріїв. 

Ключові слова: метод Хука-Дживса, склад-властивість, адитивна згортка, 
наповнювальна композиція, оптимізація, шкіра 
 

Исследовано влияние состава композиции на свойства кожевенного материала. 
Математическая модель получена путем обработки результатов плана эксперимента, 
построенного по методу Маклина-Андерсона. В качестве основных параметров 
оптимизации построенной модели выбраны: объемный выход материала, предел прочности 
материала и его жесткость. Разработан вычислительный модуль среде VBA для 
нахождения оптимальных значений факторов с использованием метода Хука-Дживса и 
аддитивной свертки критериев. 

Ключевые слова: метод Хука-Дживса, состав-свойство, аддитивная свертка, 
наполнительная композиция, оптимизация, кожа 
 

The study of the effect of the composition of the composition is based on the obtaining of a 
mathematical The influence of composition of composition on the properties of leather material is 
investigated. The mathematical model is obtained by processing the results of an experiment plan 
constructed by the McLean-Anderson method. The main parameters of optimization of the built 
model are selected: the volume output of the material, the strength of the material and its rigidity. A 
computational module was developed in the VBA environment to find optimal factor values using 
the Huck-Jevsy method and additive convolution criteria. 

Keywords: Huck-Jivs method, composition-property, additive convolution, fill composition, 
optimization, skin 
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ВСТУП 
Збільшення об’ємів і розширення асортименту шкіряних матеріалів передбачає 

розроблення інноваційних та удосконалення діючих технологій шляхом поступового 
введення хімічних реагентів чи їх композицій з використанням екологічно чистих 
матеріалів [1, 2], зокрема, в процесах наповнювання-жирування. Ефективне 
проведення цих процесів обумовлено необхідністю забезпечення підвищеної 
мобільності елементів фібрилярної структури шкіри для формування комплексу 
високих фізико-хімічних і експлуатаційних властивостей готового матеріалу. При 
цьому суттєве значення має структурна підготовка напівфабрикату до проведення 
наступних технологічних процесів, серед яких вакуумне сушіння, пресування та інші. 
Водночас при удосконаленні окремих технологічних процесів особлива увага має 
приділятись мінімальному техногенному впливу як відпрацьованих технологічних 
розчинів, так і виготовленого матеріалу на природнє середовище [2]. У зв’язку з цим 
проводяться наукові та технологічні дослідження щодо пошуку нових ефективних 
екологічно орієнтованих реагентів та їх композицій, оптимізації складу та умов їх 
раціонального використання. 

При наповнюванні-жируванні шкіряного напівфабрикату використовується 
значна кількість реагентів і матеріалів різного хімічного складу вітчизняного та 
імпортного виробництва. Зокрема, для підвищення еластичності одягових шкір в 
роботі [3] рекомендовано використання модифікованого пальмового масла. З цією ж 
метою фірма «TFL» для виготовлення еластичних шкіряних матеріалів розробила 
пластифікуючу композицію на основі лецитину «Coripol ALF». При цьому 
забезпечується висока стабільність, підвищується світлостійкість та термостійкість 
отриманого натурального матеріалу. 

При виготовленні шкіряного матеріалу в процесі наповнювання досить 
перспективним можна вважати високодисперсні мінерали, в основному в 
модифікованій формі. Показано підвищення фізико-механічних властивостей та 
об’ємного виходу шкіряних матеріалів при використанні модифікованого 
монтморилоніту. Автори роботи перспективним наповнювачем шкіряного 
напівфабрикату вважають наночастинки кремнезему завдяки їх колоїдно-хімічним 
властивостям. Застосування наночастинок кремнезему дає можливість підвищити 
фізико-механічні властивості шкір, їх опір старінню і стійкість до зовнішнього 
середовища . Модифікація наночастинок кремнезему поліметакриловою кислотою 
дала можливість використовувати його також в процесі дублення. Водночас, 
забарвлені наночастинки кремнезему рекомендується використовувати для одержання 
стійкого забарвлення шкіри. 

Сучасні інноваційні технології передбачають імітаційне моделювання з 
оптимізацією складу технологічних композицій та умов їх ефективного використання. 
При цьому, в основному, використовуються такі плани як симплексно-граткові, 
симплексно-центроїдні та D-оптимальні . Однак, на практиці зустрічаються дисперсні 
системи, в яких для пошуку ефективних властивостей залежно від особливостей 
технологічного процесу неможлива зміна інгредієнтів в межах 0–1, оскільки це 
призводить до виродження плану. В зв’язку з цим застосовують обмеження  на окемі 
інгредієнти за методами Макліна-Андерсона, синтезу D-оптимальних планів і 
псевдокомпонентів . Прямий синтез симплекс-центроїдного плану експерименту за 
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методом Федорова не завжди дає можливість визначити експериментальну ділянку, 
що свідчить про його неоптимальність. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Метою роботи є знаходження оптимального  складу пластифікаційно-

наповнювальної композиції. Для реалізації цієї мети поставлені наступні задачі: 
синтез плану експерименту «склад–властивість» за методом Макліна-Андерсона; 
отримання адекватної математичної моделі залежності технологічних властивостей 
від складу пластифікаційно-наповнювальної композиції; розроблення 
обчислювального модуля для автоматизації розрахунку; знаходження оптимального 
складу наповнювальної композиції з використанням розробленого модуля. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Факторами, що впливають на якість пластифікаційно-наповнювальної 

композиції були обрані інгредієнти: x1 – бентоніт з вмістом 85 % монтморилоніту, 
модифікований 5 % сульфіту натрію; x2 – яловичий жир; x3 – соняшникова олія; x4 – 
поверхнево-активна речовина (ПАР) / алкілсульфонат натрію, як 1 / 2. 

Попередні дослідження дозволили визначити межі вмісту зазначених 
інгредієнтів у складі композиції, мас. часток (табл. 1).  
 

Таблиця 1. Межі зміни інгредієнтів іx  пластифікаційно-наповнювальної композиції 

xі 
Обмеження інгредієнтів композиції  

min max 
1 
2 
3 
4 

0,14 
0,25 
0,33 
0,06 

0,23 
0,40 
0,50 
0,14 

 
Ефективність впливу складу наповнювальної композиції на технологічні 

властивості шкіряного матеріалу оцінювали за вихідними змінними: 1y  – вихід площі 
шкіряного матеріалу до віджатого напівфабрикату, %; 2y  – межа міцності матеріалу, 
МПа; 3y  – жорсткість матеріалу, сН. 

План експерименту був отриманий за допомогою модифікованого методу 
Макліна-Андерсона з використанням розробленої програми підготовки 
експериментальних даних. З 40 теоретичних точок, синтезованих за методом 
Макліна-Андерсона були отримані найкращі (табл. 2) за критерієм D-оптимальності 

mindet →D , де 1)( −= FFD T  – дисперсійна матриця поточного плану; F – матриця 

плану експерименту X, отримана за видом математичної моделі ( )xf T~  розміру n × l; l 
– кількість коефіцієнтів моделі; T – операція транспонування матриці. 

Експеримент реалізований у дослідному цеху публічного АТ «Чинбар» 
(Україна, м. Київ). Отримані результати (табл. 3) указують на залежність 
технологічних властивостей шкіряного напівфабрикату від складу пластифікаційно-
наповнювальної композиції. 
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Таблиця 2. План експерименту 

Інгредієнт Експериментальна точка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1x  0,23 0,14 0,14 0,23 0,23 0,14 0,14 0,23 0,23 0,14 

2x  0,30 0,39 0,30 0,38 0,25 0,25 0,40 0,25 0,28 0,35 

3x  0,33 0,33 0,50 0,33 0,38 0,47 0,40 0,46 0,36 0,45 
4x  0,14 0,14 0,06 0,06 0,14 0,14 0,06 0,06 0,14 0,06 

 
Таблиця 3. Технологічні властивості наповненого шкіряного матеріалу 

Технологічний 
показник 

Експериментальна точка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1y  101.5 100 98.7 100.2 102 95.6 100.8 99.5 98.3 100.4 
2y  24.5 21.3 18.4 22 24.8 18.9 24 22.5 21.2 22.5 

3y  21.2 25 27.4 24.5 21.5 29.7 22.6 23.2 25.6 23 
 

Коефіцієнти чотирьохкомпонентної математичної моделі визначаються за 

методом найменших квадратів у матричній формі ( ) YXXXB TT 1−
= , де В – вектор 

шуканих коефіцієнтів; Y – колонка значень залежної змінної, які спостерігались у 
дослідах: 
 















+
−=

+++
++=

+−++
+−=

.0,2-1,51-0,557-0,3162,477-
3,878-36,929-78,833-68,383-41,911-ˆ

;0,6311,1520,161-0,552-1,016
1,72335,966-75,616-68,008-40,706-ˆ

;0,1758-0,7430,4440,1751,828
3,167160,131-341,419-301,613-180,197-ˆ

4342324131

2143213
4342324131

2143212
4342324131
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xxxxxxxxxx  
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xxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxx
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З метою оптимізації отриманої математичної моделі був розроблений 

обчислювальний модуль в середовищі VBA, головне вікно якого показано на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Головне вікно обчислювального модуля 
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Програмний модуль реалізує вирішення компромісної задачі із застосуванням 

адитивної згортки критеріїв. Користувач програмного модуля має задати вагові 
критерії для кожної властивості та обмеження для кожного параметра, з метою 
нормування їх значень. 

Оптимізація результуючої функції виконувалась за допомогою методу Хука-
Дживса, який відноситься до прямих методів нульового порядку. Алгоритм методу 
складається з двох етапів – досліджуючого пошуку і пошуку за зразком. Для 
розрахунку методом Хука-Дживса задавалась початкова точка поруч з центром 
досліджуваного діапазону, або її можна задати випадковим чином. Дані в околі 
початкової точки виконувався досліджуваний пошук, який дозволяв знайти напрям 
найшвидшого зростання функції. На наступному етапі виконувався прискорючий 
пошук за знайденим напрямком. Якщо при цьому значення функції переставало 
збільшуватись, то досліджуваний пошук в околі нової точки виконувався знов. Якщо 
досліджуваний пошук невдалий по всіх напрямках, а задана точність розрахунку не 
досягнута, то крок зменшувався. Описана процедура виконувалась доти, доки не буде 
знайдений  оптимум з заданою точністю. 

Таким чином, за допомогою розробленого обчислювального модуля були 
знайдені оптимальні значення параметрів. За основними характеристиками 
встановлено оптимальний склад наповнювальної композиції на основі отриманої 
математичної моделі та з використанням адитивної згортки параметрів. Розроблений 
склад композиції забезпечує ефективне проведення досліджуваного процесу при 
виготовленні еластичного шкіряного матеріалу хромового дублення. 
 

ВИСНОВКИ 
Реалізовано план експерименту для визначення складу наповнювальної 

композиції за  методом Макліна-Андерсона. За експериментальними даними 
отримана адекватна математична модель, яка описує залежність основних 
валстивостей шкіряного напівфабрикату від складу наповнювальної композиції. 

Знайдено оптимальний склад композиції із застосуванням методу Хука-
Дживса. 

Розроблений обчислювальний модуль в середовищі Visual basic for application 
для автоматизації розрахунку, який дозволяє задати вагові критерії та межі зміни 
кожної властивості. 
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Проведена багатокритеріальна оптимізація складу наполнительной композиції в 
технології виробництва шкіряних матеріалів за методом Макліна-Андерсена з урахуванням 
виду математичної моделі процесу склад-властивості. Розроблено многопоточная програма 
розрахунків інформаційної та дисперсійної матриць і їх визначників для синтезу 
оптимального плану експерименту з теоретичних точок, яка може бути використана для 
вирішення аналогічних завдань. 

Ключові слова: метод Макліна-Андерсена, синтез плану, аеросіл-наповнювальна 
композиція, властивості шкіряного матеріалу 
 

Проведена многокритериальная оптимизация состава наполнительной композиции в 
технологии производства кожевенных материалов по методу Маклина-Андерсена с учётом 
вида математической модели процесса состав-свойства. Разработана многопоточная 
программа расчётов информационной и дисперсионной матриц и их определителей для 
синтеза оптимального плана эксперимента по теоретическим точкам, которая может 
быть использована для решения аналогических задач. 

Ключевые слова: метод Маклина-Андерсена, синтез плана, аэросил-наполнительная 
композиция, свойства кожевенного материала 
 

A multi-criteria optimization of the composition of the filling composition in the production 
technology of leather materials according to the McLean-Andersen method was carried out taking 
into account the type of mathematical model of the composition-properties process. A multi-
threaded program for calculating information and dispersion matrices and their determinants for 
the synthesis of the optimal experimental design using theoretical points has been developed, which 
can be used to solve analogous problems. 

Keywords: McLean-Andersen method, plan synthesis, aerosil-filler composition, properties of 
leather material 
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ВСТУП 
При удосконаленні існуючих та розробці інноваційних технологій виробництва 

шкіряних матеріалів високої якості необхідною умовою є пошук комплексу 
ефективних функціональних реагентів та оптимізація його складу з використанням 
методів математичного моделювання. У процесі формування натуральних матеріалів 
різного призначення процес наповнювання відіграє особливо важливе значення, 
оскільки склад композиції та її вміст в матеріалі в значній мірі визначають 
властивості отриманої продукції. 

Для оптимізації складу наповнювальної композиції використовують різні 
методи математичного моделювання, які враховують особливості хімічного складу 
інгредієнтів композиції. При вирішенні цієї проблеми виникають суттєві труднощі, 
обумовлені обмеженістю інтервального вмісту інгредієнтів композиції, що 
визначається специфічними особливостями їх фізико-хімічних властивостей. При 
математичному моделюванні технологічних композицій «склад-властивості» за 
звичай використовуються такі методи як симплексно-граткові (плани Шефе), 
симплексно-центроїдні та D-оптимальні плани [1]. Однак, на практиці частіше 
зустрічаються композиції в яких неможлива зміна компонентів в межах значень 0–1, 
тому в таких випадках застосовують методи з накладанням обмежень на фактори: 
метод Макліна-Андерсона, синтез D-оптимальних планів, метод псевдо 
компонентів [1]. 

Таким чином, з наукової та прикладної точки зору суттєвий інтерес може мати 
встановлення оптимального складу аеросил-наповнювальної композиції завдяки 
модифікації методу Макліна-Андерсона при моделюванні системи склад-властивості. 
При цьому для моделювання композиції необхідно синтезувати оптимальний план 
експерименту з обмеженнями на інгредієнти. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Мета роботи полягає в підвищенні фізико-хімічних властивостей шкіряного 

матеріалу завдяки використанню оптимального складу аеросил-наповнювальної 
композиції. Оптимізація наповнювальної композиції проводилась за планом, 
синтезованим за методом Макліна-Андерсена шляхом вибору найкращих 
експериментальних точок із теоретичних точок кандидатів за критерієм D-
оптимальності. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
В роботі використана аеросил-наповнювальна композиція для підвищення 

технологічних властивостей шкіряний напівфабрикату з сировини великої рогатої 
худоби (ВРХ) мокросоленого консервування – ялівки важкої хромового методу 
дублення для виготовлення матеріалу для верху взуття. Шкіряний напівфабрикат, 
отриманий в умовах публічного АТ «Чинбар» (Україна, м. Київ) за методикою 
виробництва шкір для верху взуття цього підприємства, після віджимання і стругання 
на товщину 1,3…1,5 мм. Властивості складу наповнювальної композиції 
досліджувались на 10 скомплектованих партіях по 8 зразків напівфабрикату розміром 
8×25 см, відібраних за методом асиметричної бахроми по два ряди з обох боків 
хребтової лінії. 
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Для дослідження ефективності впливу складу наповнювальної композиції на 

властивості шкіряного матеріалу були використані наступні інгредієнти: аеросил 
марки А-300 виробництва Калушського хіміко-металургійного комбінату (Україна), 
релуган D фірми БАСФ (Німеччина) – препарат конденсації на основі меланіну, 
трупотан G фірми Трумплер (Німеччина) – препарат на основі фенольних сполук і 
екстракт квебрахо (Китай). 

Наповнювання шкіряного напівфабрикату виконували після його промивання і 
нейтралізації у лабораторному барабані з внутрішнім діаметром 3 дм і об’ємом 18 дм3 
при співвідношенні робочий розчин : напівфабрикат як 1:1 та загальній витраті 
композиції відповідного складу 11% маси напівфабрикату, температурі 28…30°С і 
постійному обертанні зі швидкістю 18…20 хв–1 на установці (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Лабораторна установка формування шкіряного матеріалу 
 

При цьому в систему шкіряний напівфабрикат – вода попередньо додавали 
суміш сульфатованих і сульфітованих синтетичних та натуральних жирів аніонного 
типу трупол RA в кількості 1% маси напівфабрикату фірми Трумплер (Німеччина). 

Наступні сушильно-оздоблювальні процеси і операції проводили за 
технологією виробництва шкір для верху взуття публічного АТ «Чинбар» (Україна). 
Фізико-хімічні властивості наповненого шкіряного матеріалу визначались за 
методиками [2]. 

Для оптимізації складу аеросил-наповнювальної композиції використана 
математична модель неповного 3-порядку, яка для трьохінгредієнтної композиції 
набуває виду: 
 

321123322331132112332211ˆ xxxbxxbxxbxxbxbxbxby ++++++= ,  (1) 
 

де ŷ – прогнозне значення технологічного показника; 1x  – аеросил А-300; 2x  – 
релуган D / трупотан G у співвідношенні 2 / 3; 3x  – екстракт квебрахо. 

В моделі (1) має зберігатись умова:  

1
3

1
=∑

=i
ix .       (2) 

 



КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ХІМІЇ, 
КОМП'ЮТЕРНІ МЕТОДИ ДЛЯ СИНТЕЗУ НОВИХ РЕЧОВИН 

 267 

 
В експериментах з технологічних міркувань накладені обмеження на числові 

значення інгредієнтів хі:  
 

10 ≤≤≤≤ iii x βα  (і = 1, 2, 3),     (3) 
 

де iα  і iβ  – обмеження інгредієнтів композиції. 
Ефективність впливу складу наповнювальної композиції на технологічні 

властивості шкіряного матеріалу оцінювали за наступними показниками: 1y  – 
об’ємний вихід шкіряного матеріалу рівний об’єму, що містить 100 г колагену, 
см3/100 г; 2y  – пористість зразків у припольній топографічній ділянці, %; 3y  – 
еластичність матеріалу, сН. 

Попередні дослідження [3,4] дозволили визначити межі зміни зазначених 
інгредієнтів у складі наповнювальної композиції, мас. частин (табл. 1).  

Для отримання коефіцієнтів моделі (1) за визначеними теоретичними точками-
кандидатами згідно алгоритму Макліна-Андерсена на основі максимального 
віддалення від центра плану і одна від одної1 [5] та розробленою багатопотоковою 
програмою синтезуємо план експерименту в обмеженій ділянці симплексу (табл. 1) з 
урахуванням умови (2). 

Отже, з 16 теоретичних точок, отриманих за методом Макліна-Андерсена і 
критерієм D-оптимальності, відбирається сім експериментальних для подальших 
досліджень. 
 

Таблиця 1. Межі зміни інгредієнтів наповнювальної композиції 

Інгредієнт 
Обмеження інгредієнтів композиції 

iα  iβ  
1x  0 0,25 

2x  0,14 0,42 

3x  0,22 0,5 

 
Отримані експериментальні результати впливу складу наповнювальної 

композиції за планом табл. 2 з використанням аеросилвмісної композиції на 
властивості шкіряного матеріалу наведені в табл. 3. 
 

Таблиця 2. План експерименту 

Інгредієнт Експериментальна точка 
1 2 3 4 5 6 7 

1x  0,25 0,1 0,1 0,25 0 0,3 0,1667 

2x  0,2 0,3 0,5 0,45 0,45 0,3 0,3667 

3x  0,55 0,6 0,4 0,3 0,55 0,4 0,4667 
 
 

                                                 
1 Без урахування виду моделі. 
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Таблиця 3. Фізико-хімічні властивості наповненого шкіряного матеріалу 

Технологічний 
показник 

Експериментальна точка 
1 2 3 4 5 6 7 

1y  237 243 227 215 203 219 238 

2y  54 60 49 46 42 41 56 

3y  28 31 39 33 36 32 23 
 

На основі експериментальних даних табл. 3, отримано нелінійну математичну 
модель з трьох поліноміальних залежностей технологічних властивостей шкіряного 
матеріалу від складу аеросил-наповнювальної композиції: 
 















++−
−−++=

−++
+++−−=

+−+
+−++−=

.312302.376259158.1251054048.1984
618612.24934472965.2659397886.4436635109.899ˆ

;0106514.33673759388.476063908.701
5407893.88898313724.6312395548.1149878.463ˆ

;150111.31985933776.532109933603.1
0384108.372450159.3440428301.3238828211.111ˆ

3213231

213213
3212131

213212
3213231

213211

xxxxxxx  
xxxxxy

xxxxxxx
xxxxxy

xxxxxxx
xxxxxy

 (4) 

 
Для перевірки адекватності математичної моделі реалізовано по два 

паралельних досліди у трьох довільно вибраних контрольних точках (табл. 4). 
 

Таблиця 4. Фізико-хімічні властивості наповненого шкіряного 
матеріалу у контрольних точках складу композиції 

Контрольна 
точка 

Склад композиції Технологічний показник 
1x  2x  3x  1y  2y  3y  

1 0,09 0,455 0,455 227 226 52 51 30 31 
2 0,135 0,41 0,455 234 234 55 56 24 26 
3 0,18 0,365 0,455 237 239 55 54 23 23 

 
Визначення адекватності математичної моделі «склад наповнювальної 

композиції – властивості шкіряного матеріалу» у контрольних точках наведено в 
табл. 5.  

Отже, з табл. 5 видно, що отримана математична модель складу аеросил-
наповнювальної композиції адекватно описує властивості шкіряного матеріалу.  

Для оптимізації складу композиції 321 ,, xxxx = , яка характеризується g 
вихідними фізико-хімічними показниками отриманої математичної моделі, 
використана функція бажаності [1]; на основі функції бажаності визначається 
оптимальний склад наповнювальної композиції, який характеризується трьома 
найкращими технологічними властивостями. 

Отримані регресійні рівняння математичної моделі використані для 
багатокритеріального пошуку оптимального складу наповнювальної композиції за 
допомогою узагальненої функції бажаності, що складена за отриманими рівняннями 
математичної моделі в x-координатах при обмеженнях на вихідні змінні, які 
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відповідають найгіршому і найкращому значенням: 1y  – 230 і 243, 2y  – 55 і 60, 3y  – 
30 і 23. За методом сканування [6] з кроком 0.01 отримано оптимальний склад 
композиції, мас. частин: 1x  = 0,165, 2x  = 0,34, 3x  = 0,495. При цьому вихідні змінні 
набувають значень: 1y  = 240,27 см3/100 г ГР, 2y  = 57,27 %, 3y  = 22,68 cH при функції 
бажаності Df = 0,6706216. 
 

Таблиця 5. Результати перевірки адекватності математичної моделі 
ijy  

iy  iy  ii yy ˆ−  tp Адекватність2 

11y  227. 8 226.5 1.28 2.24 1 

12y  234.7 234.0 0.73 1.18 1 

13y  237.3 238.0 0.70 1.09 1 

21y  51.1 51.5 0.43 0.96 1 

22y  54.7 55.5 0.80 1.67 1 

23y  55.4 54.5 0.85 1.70 1 

31y  31.4 30.5 0.87 1.5 1 

32y  25.6 25.0 0.62 1.00 1 

33y  23.0 23.0 0.04 0.07 1 
Примітка. Індекс i – технологічного показника, j – контрольної точки 

 
Отже, для приготування 100 кг композиції необхідно взяти, кг: 

високодисперсного оксиду кремнію (ІІ) марки А-300 – 16,5; продукту конденсації на 
основі меламіну – релугану D і диспергатору танідів на основі фенольних сполук – 
трупотану G у співвідношенні 2 : 3 – 34, з яких релугану D – 13,6, трупотану G – 20,4; 
екстракт квебрахо – 49,5. 

Склад аеросил-наповнювальної композиції апробований у дослідному цеху 
публічного АТ «Чинбар» (Україна, м. Київ) при виробництві еластичних шкіряних 
матеріалів з сировини ВРХ – ялівки середньої. За розробленою технологією 
вироблено 60 м2 шкіряних матеріалів для верху взуття. При цьому контрольною 
технологією була діюча на підприємстві. Слід відзначити, що склад наповнювальної 
композиції виробничої технології відрізнявся від розробленої відсутністю 
високодисперсного оксиду кремнію (ІІ) та іншим співвідношенням інгредієнтів 
наповнювальної композиції при зменшеному вмісті екстракту квебрахо на 5,1 %. 

Результати визначених властивостей отриманих матеріалів наведені на рис. 2 і 
в табл. 6. Аналіз наведених даних порівняно з промисловою технологією свідчить про 
підвищений об’ємний вихід натурального матеріалу, отриманого з використанням 
оптимального складу аеросил-наповнювальної композиції на 28 см3/100 г ГР. При 
цьому пористість дослідженого матеріалу є на 11 % більшою, а жорсткість – на 8 % 
нижчою. 
 
 
 

                                                 
2 Модель у контрольній точці є адекватною – 1, неадекватною – 0.  
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а    b    c 

Рис. 2. Залежності властивостей шкіряного матеріалу від складу композиції: 
1 – оптимізованої, 2 – діючої технології; 

а – об’ємний вихід, b – пористість, c – жорсткість 
 
 

За фізико-механічними показниками (табл. 6) отримані шкіряні матеріали 
дослідженого варіанту є дещо міцніші з більшим на 7,8–11,0 % відносним 
видовженням при розриві та навантаженні 10 МПа. 
 

Таблиця 6. Фізико-механічні властивості шкіряного матеріалу 

Показник 
Склад композиції за 

технологією 
дослідною діючою  

Температура зварювання напівфабрикату, °С 113,0±0,2 112,4±0,2 
Товщина шкіри, мм 1,15±0,5 1,09±0,5 
Межа міцності при розтягуванні, МПа 28,5±1,1 27,0±1,1 
Відносне видовження при навантаженні 10 МПа, % 30,0±1,8 27,0±1,6 
Відносне видовження при розриві, % 62,5±4,4 58,0±4,1 

 
Збільшення об’ємного виходу і підвищення пористості шкіряного матеріалу 

при використанні розробленого оптимального складу наповнювальної композиції 
може бути обумовлено глибокою міжфібрилярною дифузією наночастинок аеросилу 
в структуру шкіряного матеріалу, що сприятиме більш рівномірному розподілу 
інгредієнтів наповнювальної композиції в мікроструктурі матеріалу. Після видалення 
з матеріалу вологи присутність аеросилу в міжфібрилярних проміжках забезпечує 
збереженість мобільності всієї структури волокнистого матеріалу та підвищення його 
еластичності. 
 

ВИСНОВКИ 
Розроблена багатопотокову програму, що передбачає паралельні розрахунки 

інформаційної і дисперсійної матриць та їх визначників поточного плану 
експерименту для багатоядерних процесорів, і яка забезпечила синтез оптимального 
плану експерименту за методом Макліна-Андерсона з врахуванням виду 
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математичної моделі «склад наповнювальної композиції – властивості шкіряного 
матеріалу». Розроблена програма може бути використана для вирішення аналогічних 
задач як у шкіряно-хутровому виробництві, так і в інших промислових галузях. 

Завдяки застосуванню отриманої математичної моделі, що адекватно описує 
склад наповнювальної композиції – властивості шкіряного матеріалу з використанням 
функції бажаності, встановлено оптимальний склад наповнювальної композиції. 

Оптимальний склад наповнювальної композиції у співвідношенні, мас. частин: 
аеросил А-300 : релуган D : трупотан G : екстракт квебрахо як 1,2 : 1,0 : 1,5 : 3,6 
забезпечує найвищі якісні технологічні властивості еластичного шкіряного матеріалу. 

Промислова апробація розробленого оптимального складу аеросил-
наповнювальної композиції дозволяє скоротити витрати природних танідів на 5,1 % і 
формувати шкіряний матеріал з підвищеним його об’ємним виходом і еластичністю 
відповідно на 13 і 25 % порівняно з діючою технологією. За фізико-механічними 
показниками отриманий матеріал відповідає вимогам до шкіряних матеріалів для 
швейних виробів за ДСТУ 3115-95 та систем управління якістю «ISO 9001:2008». 
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A theoretical study on the primary antioxidant activity of main compounds of apricot cake 
extract has been carried out using the density functional theory (DFT). Their chemical behaviour is 
influenced by different parameters such as thermodynamics, orbital and structural properties. 

Keywords: Antioxidant activity, DFT, apricot cake, extract 
 

Проведено теоретичне дослідження первинної антиоксидантної активності 
основних сполук екстракту абрикосового шроту з використанням теорії функціоналу 
густини (ТФГ). Досліджено вплив хімічної структури на різні параметри, такі як 
термодинаміка, орбітальні та структурні властивості. 

Ключові слова: антиоксидантна активність, ТФГ, жмих абрикосу, екстракт 
 

Теоретическое исследование первичной антиоксидантной активности основных 
соединений экстракта абрикосового жмыха было проведено с использованием теории 
функционала плотности (DFT). Исследовано влияние химической структуры на различные 
параметры, такие как термодинамика, орбитальные и структурные свойства. 

Ключевые слова: антиоксидантная активность, ТФГ, жмых абрикоса, экстракт 
 

Fruits and vegetable processing in Ukraine generates substantial quantities of 
waste/by-product. The waste materials such as peels, seeds and stones produced by the fruit 
and vegetable processing can be successfully used as a source of phytochemicals and 
antioxidants. The use of the waste as a source of antioxidants may be of considerable 
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economic benefit to food processors. Quantitative structure–activity relationship (QSAR) 
serves as an efficient tool for the design of new molecules with a definite response 
parameter. QSAR is a computational antioxidant activity design approach which serves as 
the basis of rational antioxidants design. Free radicals are molecular species that contain an 
unpaired electron. They are well recognised as playing a dual role as both beneficial and 
deleterious species.Allylic alcohols which are contained in plant waste (e.g., linalool, 
geraniol and nerolidol) are ubiquitous phytochemicals in fruit and vegetables and they can 
act as exogenous antioxidants, protecting human health.No free radical scavenging 
properties of linalool, geraniol and nerolidol analogues have been reported so far. These 
compounds can be considered as potentially useful additives in cosmetic fabrication, we 
decided to study their antioxidative/pro-oxidative properties using a combined experimental 
and theoretical approach [1-11]. 

Noticeably, the plant extract is a mixture of various components, which results in the 
complex antioxidative mechanism. It is rather difficult to determine what components 
present in plant extract create their relatively high free radical scavenging potency. It was 
conducted a theoretical calculation to investigate the antioxidant activity the main 
compounds of apricot cake extract. The molecules structure of the apricot cake extract (1-8) 
obtained after a geometric optimization procedure is presented in Fig. 4. The results of 
quantum-chemical calculations of the energy parameters of molecules are presented in 
Tables 1 and 2. 

Some descriptors relevant to free radical scavenging have also been computed: the 
energy of the highest occupied molecular orbital (EHOMO), the energy of the lowest 
unoccupied molecular orbital (ELUMO), and the HOMO–LUMO gap. Energies of the highest 
occupied molecular orbital (EHOMO) and the lowest unoccupied molecular orbital ((ELUMO) 
as well as the value of the energy difference between the HOMO and LUMO (H–L gap, 
(∆E) play a very important role in stability and reactivity of molecules. 

 

   
3,4,5-trihydroxybenzoic 

acid (1) Benzaldehyde (2) Phenylacetaldehyde (3) 

 
  

Chlorogenic acid (4) (Z)-3,7-dimethyl-2,6-
octadien-1-ol (5) 

(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-
1-ol (6) 
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3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol (linalool) (7) 

Fig. 1. The HOMO orbital distribution of the tested molecules in the gas phase 
 

Table 1. Calculated quantum chemical properties for the most stable conformations of the 
major components of the cake apricot extracts 

Compounds EHOMO ELUMO HOMO–LUMO 
gap (∆E) 

3,4,5-trihydroxybenzoic acid -9.8385 -1.0171 8.8213 
Benzaldehyde -10.2236 -0.5566 9.6669 
Phenylacetaldehyde -8.1959 -0.5983 7.5975 
Chlorogenic acid -7.2201 -1.5062 5.7139 
(Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (nerol) -5.7047 -0.2765 5.4282 
2E-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol 
(geraniol) 

-5.1220 -1.0406 4.0814 

3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol (linalool) -8.2278 -0.2836 7.9447 
 

Recent studies have pointed out the correlation between energy of HOMO and the 
free radical scavenging activity. Molecules with lower HOMO energy are less likely to 
donate electrons. The electronic density distribution of HOMO enables the prediction of the 
most probable sites responsible for electron transfer and free radical attack (Fig. 1). A high 
density of HOMO is associated with more active redox sites in the tested molecules. 
 

Table 2. Calculated quantum chemical properties for the most stable conformations of the 
major components of the cake apricot extracts 

Compounds 
Ionization 
potential 

IPv 

Electron 
affinity 

EAv 

Electronegati
vity 

χ 

Hardn
ess 
η 

Electrophili
city index 

ω 
3,4,5-trihydroxybenzoic acid 9.8385 1.0171 5.4278 4.4106 0.2267 
Benzaldehyde 10.2236 0.5566 5.3901 4.8334 0.2068 
Phenylacetaldehyde 8.1959 0.5983 4.3971 3.7987 0.2632 
Chlorogenic acid 7.2201 1.5062 4.3632 2.8569 0.3500 
(Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol 
(nerol) 5.7047 0.2765 2.9906 2.7141 0.3684 

(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-
ol (geraniol) 5.1220 1.0406 3.0813 2.0407 0.4900 

3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol 
(linalool) 8.2277 0.2837 4.2557 3.9722 0.2517 

 
HOMO contain selectrons, thus the EHOMO exhibits electron-donating ability of the 

molecule. The EHOMO values for compounds 1-8, listed in Table 3, increase in the following 
order: benzaldehyde, (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol (geraniol), 3,7-dimethylocta-1,6-
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dien-3-ol (linalool), phenylacetaldehyde, сhlorogenicacid, (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-
ol (nerol), (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol (geraniol). 

On the other hand, the ELUMO characterizes the electron-accepting ability of the 
compound. The ELUMO values for compounds, listed in Table 3, decrease in the following 
order: (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (nerol), 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol (linalool), 
benzaldehyde, phenylacetaldehyde, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid, (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-
octadien-1-ol (geraniol), chlorogenic acid. 

A small energy gap between the HOMO and LUMO increases the antiradical 
activity. The ∆E gives information about the wavelengths the investigated compound can 
absorb, as well as its reactivity. The larger ∆E always refers to the lower chemical reactivity 
and higher kinetic stability of investigated species. For this reason, ∆E of investigated 
anthraquinones was estimated. The energy gap values for compounds, listed in Table 3, 
increase in the following order: benzaldehyde, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid, 3,7-
dimethylocta-1,6-dien-3-ol (linalool), phenylacetaldehyde, chlorogenic acid, (Z)-3,7-
dimethyl-2,6-octadien-1-ol (nerol), (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol (geraniol). 
Quantum chemical descriptors, such as hardness, electronegativity, electrophilicity index 
may yield important information about the bioactivity of natural compounds. The molecule 
characterized by a low hardness is classified as a reactive one and vice-versa. It turns out 
from Table 2 that compound (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol (geraniol) has the lowest 
hardness. 
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