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ленное напряжение пробоя мембран спермиев составило 1.0 В и определя-
лось из учета показателя резистентности R, составляющего около 50%. При
пробое мембран клеток, относительный показатель резистентности изменяет-
ся приблизительно в 2 раза и варьирует в пределах 40.3 ÷ 81.8 %. Подвиж-
ность клеток непосредственно после пробоя остаётся на уровне 70÷80 %.

Для оценки качества и резистентности суспензии проведено определе-
ние влияния пробоя мембран клеток электромагнитным полем на изменение
электропроводности межклеточной плазмы. Для изучения было взято восемь
образцов суспензии половых клеток, по одному от разных животных. Уста-
новлено, что электропроводность межклеточной плазмы до пробоя изменяет-
ся в пределах от 1.9·10-2 до 8.0·10-2 См/м, после пробоя мембран, электропро-
водность изменяется (1.6÷6.5)·10-2 См/м.

Для оценки эффективности предложенного критерия резистентности
суспензий клеток определена вариация общепринятого [1] и предлагаемого
показателей. Предложенный критерий оценки снижает вариацию показате-
лей: а) резистентности суспензии клеток к пробою электромагнитным полем
в 2.3 раза; б) резистентности к замораживанию в 3.6 раза. Это позволило со-
кратить число опытов, необходимых для получения достоверного результата
при пробое мембран и криоконсервации биообъекта в 2,1 и 2.6 раза, соответ-
ственно. Для установления зависимости между изменением электропровод-
ности межклеточной жидкости и напряжением пробоя мембран клеток в сус-
пензии необходимы дополнительные исследования.
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ГАЗОВИХ КОНДЕНСАТІВ І НАФТ З ЇХ
ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

В умовах гострого дефіциту та дорожнечі нафтопродуктів на Україні
велику актуальність набуває проблема боротьби з розкраданням та фальсифі-
кацією моторних палив.

Особливої важності ця проблема набуває у Харківському регіоні, де
добувається великий обсяг газового конденсату. У зв’язку з цим виникає не-
обхідність розробки експрес-методу, який дозволив би оперативно та надійно
визначити походження вуглеводневих рідин та відповідність їх існуючим но-
рмативним документам. Для рішення цієї проблеми був використаний резо-
нансний метод визначення діелектричної проникності вуглеводневих рідин,
зокрема легких фракцій різних газових конденсатів, які добуваються в Хар-
ківській та Полтавській областях. Саме легкі фракції використовуються для
отримання фальсифікованих бензинів.

Для порівняння була визначена діелектрична проникність товарних ви-
сокооктанових бензинів, якість яких відповідає вимогам ДСТУ 4063–2001.

Методика проведення іспитів полягає у вимірюванні ємності конденса-
тора з  досліджуваним зразком з наступним перерахунком ємності у діелект-
ричну проникність. Досліджуваний зразок газового конденсату або бензину
поміщають у діелектричну комірку, яка уявляє собою конденсатор, між об-
кладинками якого поміщається випробувана діелектрична рідина. [1]

Перерахунок ємності у діелектричну проникність здійснюється за фор-
мулою (1):

(1)
де ε – діелектрична проникність;

с1 – ємкість конденсатора з досліджуваною рідиною;
с0 – ємкість конденсатора з повітрям.
Деякі результати іспитів приведені у таблиці 1.

Таблиця 1
Результати випробовувань нафтопродуктів.

№ з/п Назва родовища
вихідного кон-

денсату

Відносна ді-
електрична
проникність

Сумарний вміст деяких ву-
глеводнів, % мол.

Октанове
число за

моторним
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бензину ізопарафінів ароматичних методом

1 Глинсько–
Розбишаківське

2,672 15,6 9,0 62,9

2 Шебелинське 2,678 15,4 8,1 62,8
3 Великобернівське 2,635 15,3 6,9 58,9
4 Михедьківське 2,689 15,9 9,2 63,8
5 Макеєвське 2,630 20,6 2,6 58,2
6 Кременовське 2,688 16,5 4,8 61,4
7 Беспаловське 2,736 12,5 13,2 62,4
8 Личковське 2,744 16,3 9,6 59,8
9 Котелевське 2,798 16,6 13,4 65,3

Проби товарних
бензинів марки
А–92

10 Проба 1 2,886 16,7 34,8 82,8
11 Проба 2 2,875 15,3 34,5 83,1

Використані статистичні методи аналізу доводять, що різниця між усі-
ма результатами є значимою.

Висновки: В даній роботі показана можливість використання методу у
вимірянні діелектричної проникності для швидкої ідентифікації продуктів
первинної переробки газоконденсату, що дозволяє використовувати розгля-
нуту методику в первинних аналізах у криміналістиці.

Список літератури: 1. Надь Ш.Б. Диэлектрометрия. М., 1976 г., 200с.
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Получение метиловых или этиловых эфиров жирных кислот – весьма
важная задача, стоящая перед промышленностью Украины, так как они – ос-
нова дизельного топлива на базе возобновляемого сырья. В Западной Европе
и США наметилась тенденция перехода от метиловых эфиров жирных ки-
слот  ( МЭЖК ) к этиловым эфирам жирных кислот (ЭЭЖК).


