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Актуальність теми.Не зважаючи на те, що виробництво хімічної 

продукції, і зокрема полімерних матеріалів, з викопних вуглеводнівдосі 

залишається економічно доцільним, загальновизнаною є проблема виснаження 

енергетичних і сировинних ресурсів, основу яких складає означена сировина. 

Томуу світі помітні чіткі тенденції щодопоступової зміни пріоритетів у 

сировинній політиці хімічної галузі, а саме – орієнтація на використання 

поновлюваних рослинних джерел.Україна має значні незатребувані ресурси у 

вигляді пентозанвмісноїбіомаси – сировини для виробництва фурфуролу і його 

похідних, які, у свою чергу, є вихідними сполуками для синтезу широкої низки 

продуктів для полімерної і лакофарбової промисловості.Але можливості, які 

може надатизастосуванняфуранової сировини у виробництві полімерів, 

використовуються недостатньо. Іншою проблемою, пов’язаною з виробництвом 

і використанням полімерів і полімерних матеріалів, є шкідливий вплив на 

довкілля. Серед шляхів зменшення негативного екологічного впливу слід 

визначити перехід до методів синтезу із застосуванням нешкідливих речовин, а 

також зменшення обсягів техногенних відходів. Зокрема, до цього можна 

віднести неізоціанатний спосіб синтезу поліуретанів, а також багаторазове 

використання тимчасових захисних покриттів, наприклад термозворотніх. 

Перелічені підходи до вирішення сировинних та екологічних проблем 

відповідають сучасному науковому напрямку, що отримав назву «зелена» хімія. 

Дисертація Калкаманової О.С. присвячена вирішенню вищеозначених проблем, 

тому вибрана тема є актуальною.  



Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами.Робота 

виконувалась у відповідності з науковою тематикою кафедри технології 

полімерних композиційних матеріалів та покриттів Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» у рамках держбюджетних 

тем ДР № 0111U002276 «Дослідження реакції оксиранових сполук з діоксидом 

вуглецю у надкритичному стані та вивчення властивостей поліфункціональних 

мономерів і полімерів на їх основі», ДР № 0113U000439 «Створення нових 

«неізоціонатних» поліуретанів та нанокомпозитних матеріалів на основі 

циклокарбонатів з поновлюваних джерел сировини». 

Наукова новизна одержаних результатів. На захист, судячи з тексту 

роботи, виноситься ідея створення на основі 

фурфурилоксипропілциклокарбонату (ФОПЦК), що є продуктом переробки 

поновлюваної рослинної сировини, низки екологічно прийнятних полімерних 

матеріалів. Серед таких – термозворотні й термонезворотні покриття на основі 

неізоціанатних полігідроксиуретанів, холоднотвердіючі суміші для ливарного 

виробництва, які не містять токсичних фенольних зв’язувальних. Для цього 

авторкою вперше синтезований ФОПЦК реакцією фурфурилгліцидного етеру з 

СО2 за підвищеного та атмосферного тиску у присутності каталізаторів – 

четвертинних амонієвих та фосфонієвих солей. На основі ФОПЦК і діамінів 

синтезовані гідроксиуретани, здатні утворювати з бісмалеїмідами за реакцією 

Дільса-Альдера термозворотні полімерні сполуки, або у присутності 

комплексних онієвих каталізаторів – термореактивні сітчасті полімерні 

структури. Вищеозначене, безперечно, складає наукову новизнупредставленої 

роботи.  

Практичне значення одержаних результатів.У роботі запропонований 

практично прийнятний шлях використання поновлюваної рослинної сировини 

та невичерпних обсягів двоокису вуглецю для створення екологічно 

нешкідливих полімерних матеріалів, а також технології отримання нетоксичних 

холоднотвердіючих сумішей для опок і стрижнів у ливарному виробництві. 

Практичне значення дисертаційної роботи підкріплено патентом на корисну 



модель та актами впровадження її результатів у виробництво та в навчальний 

процес. 

Ступінь обґрунтованостінаукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні положення роботи і 

висновки ґрунтуються на результатах досліджень з використанням сучасних 

фізико-хімічних методів: газової хроматографії, ІЧ- і ПМР-спектроскопії, 

диференційної скануючої колориметрії, а також інших надійних аналітичних та 

фізико-механічних методів за стандартними методиками. Тому достовірність 

наведених у роботі результатів не викликає сумніву, а висновки і рекомендації, 

зроблені на основі цих результатів, є обґрунтованими. 

Загальна оцінка змісту дисертації. Дисертація викладена на 173 

сторінках, у тому числі 123 сторінках основного тексту, містить 18 таблиць і 72 

рисунка, 154 посилання на літературні і патентні джерела українських та 

іноземних авторів, складається із вступу, 5 розділів, висновків, списку 

використаних джерел, 6 додатків  

У вступі дана стисла характеристика сучасних проблем і тенденцій у 

лакофарбовому виробництві, зокрема нагальної потреби створення екологічно 

чистих матеріалів та пошуку альтернативних поновлюваних сировинних 

джерел, що відповідає принципам «зеленої хімії». Зазначена перспективність 

фуранових мономерів та неізоціанатних поліуретанів. Сформульовані 

актуальність, мета і завдання дослідження, наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наведені відомості про методи дослідження та 

інші загальні відомості про роботу. 

У розділі 1 представлений огляд літературних та патентних джерел, що 

містять інформацію про властивості фуранових похідних, зокрема 

фурфурилгліцидного етеру, циклокарбонатів, про полімери на основі фуранових 

сполук, неізоціанатні поліуретани. Наведені дані про дієновий синтез та 

ретродієнову реакцію Дільса-Альдера.Аналіз літературних джерел дозволив 

авторці обґрунтувати вибір об'єкту, мети і завдання дослідження. 



У розділі 2 наведені характеристики вихідних реагентів для синтезу 

ФОПЦК, методики синтезів модельних сполук, напівпродуктів, а такожметоди 

дослідженнясинтезованих сполук та полімерних матеріалів. Для ідентифікації та 

підтвердження їх будови у розділі наведені їх ПМР- і ІЧ-спектри. 

Розділ 3присвячений кінетичним дослідженням синтезу ФОПЦК та 

реакцій уретаноутворення між синтезованим фурановмісним циклокарбонатом 

та аліфатичними діамінами. Синтез циклокарбонату проводили з використанням 

низки каталізаторів –четвертинних амонієвих і фосфонієвих солей – за 

підвищеного і атмосферного тиску. На підставі аналізу отриманих значень 

енергії активації та констант швидкості реакції визначені оптимальні 

умовисинтезу. Обробка результатів кінетичних досліджень реакцій 

уретаноутворення за допомогою ДСК здійснювалась з використанням трьох 

методів: диференційного, ізоконверсійного та методу Кіссенджера. З 

урахуванням результатів кінетичних досліджень визначені оптимальні умови 

синтезу гідроксиуретанових похідних. 

Розділ 4містить результати досліджень утворення поліуретанів реакцією 

Дільса-Альдера між синтезованими фурановмісними гідроксиуретанами і 

бісмалеімідами. Дослідження модельних реакцій методом ДСК дозволило 

виявити характерні особливості перебігу процесу. Зокрема, показано, що 

адуктоутворення супроводжується ендо- – екзо- ізомеризацією, на 

співвідношення ізомерів впливають умови синтезу, а саме співвідношення 

ізомерних ланок в полімерах (як показано у наступному розділі) впливає на 

властивості матеріалів. Друга частина розділу присвячена 

кінетичнимдослідженням ретродієнового синтезу продуктів адуктоутворення. 

На підставі порівняння отриманихрезультатів з кінетичними характеристиками 

реакції уретаноутворення обґрунтовані практичні рекомендації щодо 

послідовності стадій та умов процесу одержання термозворотних 

полігідроксиуретанів. 

У розділі 5надані відомості щодо практичного застосування синтезованих 

і досліджених у роботі об’єктів, та властивості матеріалів на основі останніх. 



Показано, що ФОПЦК є ефективним закріплювачем у складі холоднотвердіючої 

суміші для стрижнів і форм у ливарному виробництві. З урахуванням 

отриманих у попередніх розділах данихпроведений двохстадійний синтез 

термозворотніх неізоціанатних поліуретанів та дослідженіполімерні покриття на 

їх основі. За механізмом катіонної полімеризації фурановмісних діуретанів у 

присутності триетилбензиламонію тетрахлориду Феруму одержані полімерні 

покриття, що за своїми фізико-механічними властивостями та хімічною 

стійкістю не поступаються покриттям на основі відомих поліуретанових емалей.  

Висновки до роботи містять послідовне і узагальнене викладення 

основних результатів дисертаційної роботи, та відповідають меті і завданням 

дослідження. 

Разом з тим, до дисертації слід зробити зауваження. 

До зауважень загального характеру слід віднести неточності стосовно 

використання деяких термінів та визначень: 

- позначення синтезованих напівпродуктів як «глікольуретани» (с. 4) не є 

вдалим з огляду на загальноприйняте уявлення про гліколі як діоли; 

- зустрічаються невдалі словосполучення: «результати отриманих кінетичних 

параметрів» (с. 5);«КЧ (кислотне число) … визначено методом кислотного 

числа…», «… визначено йодометрично…» (с. 52); «… перетворено у вигляд 

неізотермічного експерименту …» (с. 79); « … розраховані кінетичні параметри 

(Еa та А) методом ДСК …»; «… деякі характеристики теплового ефекту …» (с. 

115 і далі); «Доведено, що … виявлена наявність …» (с. 124); 

- усі наведені у роботі ПМР-спектри сприймаються як занадто пересичені 

інформацією, яка викликає більше запитань, ніж допомагає ідентифікувати 

хімічні структури; 

- за текстом, стосовно особливостей синтезу циклокарбонату використано не 

зовсім вдале словосполучення «під тиском СО2», бо під тиском перебувала вся 

реакційна суміш; 

- позначення продуктів реакції ФОЦПК з амінами як «олігомери» формально не 

є коректним, тому що їх будова не відповідає рекомендованому IUPAC 



визначенню терміну «олігомер» (наявність складових повторюваних ланок). 

Доцільніше ці сполуки розглядати як мономери, хоча і з великою молекулярною 

масою; 

- сприймається не дуже вдалим позначення реакції одержання циклокарбонату 

за участю СО2 як реакція карбонізації, під якою звичайно мають на увазі процес 

збагачення органічної речовини Карбоном. 

До Вступу. У частині «Методи дослідження» (с. 23) «аналітичний метод» 

виділений як окремий, хоча до аналітичних належать будь-які методи аналізу 

речовин, у тому числі спектральні, що наведені нижче.У п. 2 «Наукова новизна 

одержаних результатів» зазначено, що синтезовані ПГУ не поступаються 

світовим аналогам, хоча в роботі порівнювалися властивості покрить на їх 

основі, а не самі полімери. 

До 1-го розділу. Схема, наведена на рис. 1.1 (с. 28) має неточність у 

частині одержання фурфуролу, тому що, за технологією, його виробляють 

безпосередньо з полісахаридів. У «Висновках до 1-го розділу» наведена 

інформація, яка не є висновком з літературного огляду (с. 48 – про спалювання 

в Україні рослинних відходів); 

До 2-го розділу. Ствердження, що вміст 96,5 % основної речовини 

«свідчить про чистоту вихідної сировини» (с. 55) сприймається із сумнівом. 

До 3-го розділу.С приводу кривих ДСК (рис. 3.10 і далі) та текстових 

пояснень до них не зрозуміло, чому, за різних швидкостей нагріву, площі піків 

різні, якщо значення теплових ефектів однакові?  

До 4-го розділу. У Висновках до 4-го розділу перше речення 

сформульовано, нібито уперше методом ДСК досліджена реакція дієнового 

синтезу з бісмалеімідами взагалі, а не за участю лише синтезованих фуранових 

похідних. На жаль, у висновках не знайшли відображення визначені 

закономірності ретродієнового синтезу та можливість прогнозованого 

регулювання співвідношення прямого і зворотного процесу. 

До 5-го розділу. Назва і зміст підрозділу 5.1 не відповідає загальній назві 

розділу 5, тому що у 5.1 про гідроксиуретани не йдеться. У роботі відсутні дані  




