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В.І. КРОХМАЛЬОВ, В.Б. ДІСТАНОВ канд. хім. наук,
Б.В. УСПЕНСЬКИЙ
СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СУЛЬФУРОВАНИХ
ФТАЛОДИНІТРИЛІВ. МОЖЛИВОСТІ ЇХ
ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ
Фталоціанінові барвники складають особливу групу азотовмісних гетероциклів - порфінів та порфіринов, які відіграють важливу роль в природі і
мають практичну цінність для людини. Особливо це стосується металокомплексів цих сполук, дослідження яких представляє певний інтерес через їх неоднозначні властивості, що відкривають нові сфери застосування (наприклад,
синтез водорозчинних похідних гемоглобіну, хлорофілу тощо). Також подібний напрям має інше практичне значення – отримання водорозчинних комплексів фталоціаніну з металами змінної валентності для введення їх в монокристали калійдигідрофосфату в процесі сумісного вирощування з пересичених розчинів з метою одержання матеріалів для нелінійної оптики.
Сульфуровані фталоціаніни можна отримати сульфуванням вже готового фталоціаніну. Але такий підхід до ряду його похідних, наприклад комплексів з рідкоземельними елементами, не можливий, тому що при сульфуванні, хлорсульфуванні, хлоруванні такі комплекси розкладаються до вихідних продуктів.
Тому ціллю даної роботи є синтез сульфурованих фталодинітрилів з
метою подальшого їх використання в реакції циклоконденсації в присутності
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солей металів з змінною валентністю при отриманні водорозчинних фталоціанінів.
Сульфуровані фталодинітрили отримані нами за наступною схемою:
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Унаслідок наявності в молекулі сильних електроноакцепторних груп,
сульфування ведеться в жорстких умовах (сульфуючий агент – 65 %-ний
олеум, температура - 160-200 0С). При цьому образується суміш ізомерів - і
-сульфофталевого ангідриду.
Враховуючи те, що в молекулі сполуки присутня сульфогруппа, що
обумовлює розчинність сполуки у воді, процес амідування доречно вести
безпосередньо у водному розчині аміаку, відмовившись від проведення реакції в органічних розчинниках або в газовій фазі.
Подальший процес дегідратації проводять у присутності сильних водовіднімаючих агентів.
В результаті виконання роботи отриманий сульфофталодинітрил.
Структура отриманого фталодинітрилу підтверджена даними елементного аналізу, результатами ІЧ-спектроскопії.
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТОЙКОСТИ
ЖИРУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ
В литературе предложен целый ряд гипотез окисления масел и жиров,
объясняющие их поведение при окислении кислородом, а также зависимости
скорости окисления от состава веществ. Детально рассмотрен цепной свободнорадикальный механизм, в соответствии с которым и происходит окисление [1]. При окислении атаке подвергаются преимущественно метильные
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