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гліцерину високомолекулярними жирними кислотами. Однак, все ж їх важко
назвати в повній мірі ефективними та придатними до реалій вітчизняного ви-
робництва. По-перше, отримання моногліцеридів у такий спосіб не характе-
ризується високими показниками виходу кінцевого продукту та чистоти. По-
друге, апаратурне оформлення та умови проведення процесу відзначаються
значною складністю, що в свою чергу, має на увазі необхідність солідних ка-
піталовкладень для реалізації такої мети. Таким чином, для вітчизняних під-
приємств подібні традиційні методи отримання моногліцеридів, як харчових
ПАР, є абсолютно не привабливими.В той же час, як справедливо вважають,
перспективи й можливості в цій сфері виходять далеко за межі існуючих уяв-
лень і стереотипів. В цьому сенсі величезний інтерес представляє собою реа-
кція етанолізу жирів, як перспективний напрямок одержання моногліцеридів.

Процес алкоголізу жирів на сьогоднішній день вже не є абсолютно но-
вим та недослідженим явищем в техніці, - він широко застосовується в тех-
нології одержання біодизелю. В той же час цей процес жодним чином ніким
не був розглянутий в сенсі одержання моногліцеридів, як харчових ПАР.

Реакція алкоголізу жирів проходить у кілька етапів – спочатку молекула
ТАГ перетворюється в молекулу ДАГ, потім останній переходить у МАГ, і
кінцева стадія – уворення молекули гліцерину, який в багатьох випадках є
побічним продуктом; крім того кожну стадію супроводжує утворення відпо-
відного естеру. Як бачимо, проміжним продуктом реакції є моногліцериди, а
це, в свою чергу, зумовлює задачу дослідження кінетики процесу та пошук
деякої точки, в якій вихід моногліцеридів був би найбільшим.

На даний момент вже було здійснено ряд попередніх дослідів, які засві-
дчили, що в деякий період часу досягається цілком задовільний кількісний
вихід моногліцеридів; аналіз можливостей запровадження технології отри-
мання моногліцеридів на основі даної реакції в заводських умовах також на-
штовхує на оптимістичні висновки.
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Актуальной проблемой современной лакокрасочной промышленности
является создание экологически чистых материалов, таких как материалы с
высоким сухим остатком, порошковые материалы, водно-дисперсионные и
многие другие. Еще одной проблемой является использование в производст-
ве возобновляемого сырья, преимущественно растительного происхождения.
К такому виду сырья можно отнести используемый в данных исследованиях
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фурфурилглициловый эфир (ЭФУ) – продукт химической переработки пен-
тозанного сырья.

Нами исследована возможность получения нового пленкообразующего
вещества на основе аддукта ЭФУ с ароматическим бисмалеимидом. Опреде-
лены условия получения этого продукта, а также особенности их отвержде-
ния под действием различных катализаторов и отверждающих агентов. Ис-
следованы основные физико-механические свойства отвержденных олигоме-
ров.

Реакцией получения аддукта является реакция циклоприсоединения
Дильса – Альдера, в которой один моль бифункционального диенофила
(бисмалеимид) вступает во взаимодействие с двумя молями монофункцио-
нального диена (ЭФУ).

Аддукт ЭФУ с ароматическим бисмалеимидом представляет собой вяз-
кое, пленкообразующее вещество, которое содержит в своем составе по две
двойных связи и два оксирановых цикла, с эпоксидным числом 122%. Обра-
зование аддукта установлено с помощью ИК и ПМР спектроскопии.

Оптимальной температурой образования данного аддукта является тем-
пература 70 0С. При этой температуре наблюдается наибольшая скорость ре-
акции аддуктообразования.

Полимеризация аддукта c образованием сетчатого полимера проходит в
присутствии катализаторов ионной полимеризации – комплексных ониевых
солей и п-толуолсульфокислоты, а также полиэтиленполиамина, в качестве
отверждающего агента по эпоксидным группам. Процесс полимеризации ад-
дукта c использованием п-толуолсульфокислоты проходит по двойным свя-
зям, а для полимеризации одновременно по эпоксидным группам и двойным
связям используются комплексные ониевые катализаторы. Тип используемо-
го катализатора влияет на строение и физико-механические свойства поли-
мера.
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ПРО АМІДУВАННЯ БДЖОЛИНОГО ВОСКУ

Рослинні олії крім основних компонентів, до яких відносяться ацилглі-
церини, містять супутні речовини, зокрема воски, які виділяють охолоджен-
ням. Наукові дослідження та досвід промисловості показали, що виморожен-
ня та наступна фільтрація забезпечують відділення воскоподібних речовин та
отримання прозорої олії. Потенційні ресурси рослинного воску за рахунок
випуску прозорої олії в торгівельну мережу та мережу суспільного харчуван-


