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формирующейся матрицы огнеупора, которая влияет на его структурные и
физико–химические свойства. В качестве углеродистого связующего для
производства периклазоуглеродистых  огнеупоров использовалась фенол-
формальдегидная смола.

Проведены исследования по повышению прочности безобжиговых
магнезиальноуглеродистых огнеупоров. Для изготовления магнезиальноуг-
леродистых материалов использовали спеченный периклаз различных фрак-
ций, графит, уротропин, жидкая и порошкообразная фенолформальдегидная
смола и антиоксиданты. Считается, что безобжиговые периклазоуглероди-
стые огнеупоры на  фенолформальдегидных смолах «Bakelite» имеют более
высокие показатели физико–механических свойств как после прессования,
так и после термообработки при температурах 180–200°С, но эти смолы де-
фицитны и более дорогостоящие по сравнению с другими видами смоляных
связующих. В Украине несколько фирм занимается разработкой и производ-
ством фенолформальдегидных смол из отечественного сырья.

В работе использованы бакелитовые смолы фирмы «ПРОТЕХ» марки
СП-1001 и СП–1001/2 и импортная фенолформальдегидная смола фирмы
«Bakelite».

Установлено, что, используя усовершенствованную смолу фирмы
«ПРОТЕХ» СП–1001/2 , можно получить сырец периклазоуглеродистых ог-
неупоров с более высокой прочностью по сравнению даже со смолой фирмы
«Bakelite». Так, образцы после прессования при удельном давлении 1000МПа
имели на смоле СП–1001/2 предел прочности при сжатии 20,9–21,5МПа по
сравнению с 11,3–13,6МПа – на фенолформальдегидной смоле фирмы «Bake-
lite».

Таким образом, прочностные характеристики безобжиговых магнези-
альноуглеродистых огнеупоров зависят от качества смоляного связующего.
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ІНГІБІТОРНИХ  КОМПОЗИЦІЙ  ДЛЯ
БАГАТОЕЛЕКТРОДНИХ  СИСТЕМ

На даний момент існує широкий спектр методів захисту металів від ко-
розії. Та найбільш ефективним шляхом боротьби з корозією в замкнених сис-
темах охолодження є використання інгібіторів, тобто таких речовин або ком-
позицій, за присутності яких в системі в достатній кількості зменшується
швидкість корозії металів без зміни концентрації будь-якого корозійного реа-
генту [1]. Існує велика кількість досить ефективних інгібіторів, які гальмують
корозійні процеси та знижують їх швидкість у десятки разів. Але головним
недоліком багатьох інгібіторів є їх екологічна небезпечність. Так, наприклад,
в системах охолодження двигунів внутрішнього згоряння до теперішнього
часу найпоширенішими є інгібітори на основі солей хрому (VI). Але в зв’язку
з виявленою шкідливістю хроматів та діхроматів постала проблема відмови
від використання таких інгібіторів. Тому метою даної роботи була розробка
ефективних інгібіторів сучасного рівня, безпечних для навколишнього сере-
довища.

Сьогодні в науково-технічній літературі та на практиці одне з провід-
них місць серед інгібіторів посідають фосфоровмісні неорганічні та органічні
сполуки (комплексони), зокрема – гідроксиетилідендифосфонова кислота
(ОЕДФ) [2]. Тому за основу інгібіторної композиції була взята саме ця речо-
вина. Багатьма дослідниками підтверджено, що ОЕДФ найкраще виявляє свої
захисні властивості за присутності іонів Zn2+. Це обумовило застосування в
композиції солі цинку – ZnSO4 при певному молярному співвідношенні
Zn / ОЕДФ.

Корозійні випробування проводили на модельних багатоелектродних
системах – трьох парах електродів циліндричної форми та фіксованої повер-
хні, виготовлених із заліза, міді та алюмінію. У агресивне середовище – 3%-
вий розчин хлориду натрію (pH = 6), – додавали композиції інгібіторів варі-
йованої концентрації та співвідношення компонентів, до складу яких додат-
ково вводили речовини, що гальмують катодну та анодну спряжені реакції
корозійного процесу на окремих металах. Контролювали струми короткозам-
кнених пар (Cu-Fe, Cu-Al, Fe-Al) та їх часову динаміку, стаціонарні потенціа-
ли кожного з електродів вимірювали відносно аргентумхлоридного електро-
да порівняння вольтметром В7-35 [3].
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На основі хронограм корозійних струмів визначено кількість електри-
ки, що генерується кожною з пар електродів, та ваговий і глибинний показ-
ники швидкості корозії більш активного металу в короткозамкненій парі.
Аналіз показників та їх концентраційних залежностей надав змогу виявити
найбільш ефективні композиції інгібіторів для кожної із зазначених пар елек-
тродів у агресивному середовищі за присутності кисню.

На основі проведених досліджень було встановлено, що найкращі захи-
сні властивості для всіх пар електродів притаманні композиції, до складу якої
входять вищезгадані компоненти. Встановлено співвідношення концентрацій
речовин, при якому коефіцієнт захисної дії удвічі вищий за відповідний пока-
зник промислової композиції на основі солей хрому (VI). Наразі перевіряєть-
ся патентоздатність розробки.
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ФЕРМЕНТАТИВНИЙ СИНТЕЗ НЕПОЛНЫХ
АЦИЛГЛИЦЕРИНОВ

Моноацилглицерины (МАГ) и диацилглицерины (ДАГ) являются важ-
ными эмульгаторами пищевого класса, используемые как таковые или после
дальнейшей химической модификации.

Традиционный химический метод, используемый в промышленности
для получения МАГ, заключается в глицеролизе жиров и масел при высоких
температурах (220-260 0С) и повышенном давлении с использованием неор-
ганичных щелочных катализаторов.

Актуальной проблемой является синтез МАГ и ДАГ без использования
химически токсичных катализаторов и высоких температур. Задача эта реша-
ется путем применения энзимных технологий.


