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НОВИЙ АНТИФРИЗ БЕЗПЕЧНИЙ  

ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Кенюх Д. В., Плахотин К. О., Банник Н. Г., Ковальов С. В. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро, Україна 

Антифризи (від грецької ἀντι- – приставка, що означає протидію, 

та англ. freeze- – заморожуватись) або незамерзаючі рідини відомі людству 

вже протягом більш ніж 200 років. Переважно їх використовують в системах 

охолодження автомобілів з двигунами внутрішнього згорання для 

охолодження та запобігання руйнування при низьких температурах 

навколишнього середовища.  

Вода має найкращі теплотехнічні властивості для використання у 

системах охолодження, проте вона має і суттєві недоліки, основні з яких, 

це корозія сталевих частин автомобіля та збільшення об’єму води при 

замерзанні, з наступним руйнуванням системи охолодження двигуна 

автомобіля. Якщо швидкість корозії можливо зупинити додаванням 

інгібіторів, то з розширенням води при низьких температурах боротися не 

можливо. 

На сьогоднішній день проблема вирішена тим, що використовують 

антифриз − суміш води і етиленгліколю, яка не замерзає при низьких 

температурах та має задовільні теплофізичні характеристики. Але є й 

недоліки, основним з яких є: токсичність етиленгліколю, здатність 

збільшувати швидкість корозії. Проте останній недолік виправляють 

додаванням інгібіторів корозії, одержуючи ще більш токсичний розчин. 

Кожен рік, замінюючи етиленгліколевий антифриз в автомобілях, людство 

викидає тисячі тонн отруйних речовин на смітник, катастрофічно 

забруднюючи навколишнє середовище. 

В роботі пропонується замінити етиленгліколь на гліцерин. Ця рідина 

не замерзає при низьких температурах і є нешкідливою для навколишнього 

середовища. Відомо, що гліцерин переробляється бактеріями, що містяться в 

ґрунті протягом 48 годин. Тому гліцериновий антифриз, після його 

експлуатації в автомобілях, можливо використовувати в якості добрива. Крім 

того, виробництво гліцерину у Європі збільшується, тому що він є побічним 

продуктом виробництва біопалива. Проблема з корозією вирішується 

додаванням харчового інгібітору корозії. Переваги запропонованого 

антифризу: 

− не забруднює навколишнє середовищ; 

− не замерзає при температурах до −25С; 

− не викликає корозії.  

Враховуючи все вищезазначене пропонуємо використовувати 

антифриз на основі гліцерину. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІММОБІЛІЗАЦІЇ БІЛКОВИХ РЕЧОВИН 

НА ПОВЕРХНІ НАНОРОЗМІРНОГО МАГНЕТИТУ 

Перехристюк М. М., Кусяк Н. В., Кусяк А. П. 

Житомирський державний університет ім .І. Франка, Житомир, Україна 

Оптимізація методів синтезу нанокомпозитних матеріалів з метою 

створення новітніх біосумісних високоефективних нанорозмірних носіїв для 

спрямованого транспорту лікарських препаратів є одним із приорітетних 

напрямків сучасного медико-біологічного матеріалознавства. На основі 

наночастинок можна одержати особливі структури для стабілізації білкових 

речовин завдяки своїм розмірам і великій площі поверхні, а модифікування 

поверхні таких частинок дозволяє отримати матеріали з необхідними 

показниками та властивостями. 

Серед сучасних матеріалів важливе місце належить нанокомпозитам на 

основі магнетиту [1]. Перспективним є пошук нових методів модифікування 

наночастинок магнетиту для покращення іммобілізації білкових речовин. 

Автори [2] вперше підготували нову гумінову кислоту на основі 

наночастинок магнетиту. Дослідження зв'язування з білками, які оцінювали 

в періодичному режимі, показали, що отриманий матеріал можна ефективно 

використовувати як субстрат для зв'язування людського сироваткового 

альбуміну з водними розчинами. Також, виявилось, що ємність наночастинок 

магнетиту значно покращилась за рахунок іммобілізації гуміновою 

кислотою. Авторами [3] було досліджено вплив полікарбоксилатної 

оболонки  наночастинок магнетиту на утворення білка корони в плазмі крові. 

Встановлено, що білок корони плазми людини не може стабілізувати 

немодифіковані та покриті цитратом наночастинки магнетиту, а вже покриті 

полікарбоновою кислотою наночастинки магнетиту, добре стабілізуються за 

допомогою білка корони в плазмі крові. 

В роботах [4] були також синтезовані гібриди магнетиту-хітину та 

магнетиту-лігніну, які можна використовувати для ефективної іммобілізації 

трипсину шляхом адсорбції. Встановлено, що системи магнетит-лігнін + 

трипсин та магнетит-хітин + трипсин мають гарну стабільність при зберіганні 

та багаторазовому використанні. Досліджені кінетичні параметри вільного та 

іммобілізованого ферменту. В даний час є велика потреба в пошуках нових 

методів модифікації для отримання біосумісних магнітних наночастинок для 

іммобілізації білкових речовин. 

1. Kusyak, A., Kusyak, N., Storozhuk, L. et al. (2020) Study of the adsorption activity of Fe3O4 

synthesized by the solvothermal method in relation to doxorubicin. Appl. Nanosci. 

doi.org/10.1007/s13204-020-01417-8 
2. M. Bayrakcia, O. Gezicib, S. Z. Basc, M.Ozmenc, E. Maltasc (2014) Novel humic acid-bonded 

magnetite nanoparti2.cles for protein immobilization Mater. Sci. Eng.: 42:546-552. 

3. M. Szekeresa, I. Y.Tótha, R.Turcub, E. Tombácza (2017) The effect of polycarboxylate shell of 

magnetite nanoparticles on protein corona formation in blood plasma  J. Magn. Magn. 427, 95-99.  
4. J. Zdartaa, K. Anteckaa, A. Jędrzaka, K. Synoradzkibc, M. Łuczakad, T. Jesionowskia (2018) 

Biopolymers conjugated with magnetite as support materials for trypsin immobilization and protein 

digestion Сolloid surface В.169,118-125. 

МЕТОД ДОБАВОК У ФОТОМЕТРИЧНОМУ АНАЛІЗІ 
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Маринич Н. С., Кусяк А. П. 

Житомирський державний університет ім. І. Франка, Житомир, Україна 

Кількісний аналіз часто включає спектрофотометричне дослідження 

сумішей двох компонентів з спектрами, що частково перекриваються і чим  

більше ступінь перекриття тим складніше процес визначення. Не дивно, що 

ця проблема стала предметом ряду хемометричних досліджень, що ставили 

за мету розробку методики кількісного визначення концентрації для бінарних 

сумішей і, згодом, для трьох або більше компонентних. 

 Багатокомпонентна лінійна адитивна модель часто використовується 

при визначенні концентрації компонентів сумішей. При її застосуванні 

використовується припущення, що виміряний сигнал повинен складатися з 

внесків відомих компонентів зразка. Це в в свою чергу потребує знань не 

тільки про аналіти, що цікавлять, але також про усі присутні компоненти. 

Для досліджень сумішей двох та більше компонентів із спектрами що 

широко або навіть повністю (в останньому випадку з збіжним піком 

максимумів, але з різними спектральними особливостями) перекриваються 

використовують модифікований та вдосконалений метод стандартних 

добавок H-Point Standard Addition Method (HPSAM).  

Метод використовує дані аналітичного сигналу, отримані за двома 

точно обраними довжинами хвиль, для оцінки концентрації аналіту та 

інтерференційних концентрацій. При визначенні концентрації компонента X, 

при наявності у суміші компонента Y, навіть якщо їх спектри поглинання 

повністю перекриваються та збігаються їх максимуми, вибираються дві 

довжини хвиль 1 і  2, що лежать по обидва боки поглинання максимуму Y. 

Тоді, відомі кількості Х послідовно додають до суміші і результуючі 

поглинання вимірюють на двох вищезазначених довжинах хвиль і 

застосовують рівняння: 

A1 = bo + b + M1Ci 

A2 =Ao + А’+ M2Ci 

де bo і A0 − поглинання X при 1 і 2, відповідно, b і A' − поглинання Y при 

обраних довжинах хвиль, M1 і M2 − це нахили прямих ліній отримані при 

побудові калібрувальних прямих при  1 і 2, відповідно, Ci − це додана 

концентрація X, а A1 і A2 -поглинання, виміряні на двох довжинах хвиль для 

різних доданих добавок.  Отримані дві прямі лінії перетинаються в так званій 

точці H (−CнAн), де − Cн (= Cx) − невідома концентрація X, а Aн (= Ay) − 

аналітичний сигнал Y. Основна особливість HPSAM в тому, що ордината 

точки Н (Aн), тобто те, що визначає концентрацію X (−Cн), є ненульовою.  

 

 

 

Al-Sabha Т. N., Bunaciu A. A., Hassan Y.А. (2011). H-Point Standard Addition Method (HPSAM) 

in Simultaneous Spectrophotometric Determination of Binary Mixtures: An Overview. Appl. Spectrosc. 
Rev., 46(8), 607–623.  
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Збірник містить тези доповідей про сучасний стан та перспективи 

розвитку хімічної технології. В роботах студентів розглянуто інноваційні 

методи дослідження, проблеми синтезу і переробки матеріалів у хімічній 

технології. 
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