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Для захисту металевих виробів та конструкцій, бетону, деревини і 

інших матеріалів лакофарбова промисловість створила захисні 

плівкоутворювачі, які відрізняються високими: термо-, хім-, атмосферо-, 

радіаційностійкістю, довговічністю, з високими декоративними та 

технологічними властивостями (в тому числі, з високим «сухим залишком», 

плівкові матеріали без розчинників, порошкоподібні, вододисперсійні та 

інші). Практично їх отримують з нафтопродуктів та їх похідних. 

Враховуючи той факт, що нафту і нафтопродукти широко 

використовують і в інших галузях промисловості та в аграрному секторі, то 

це приводе до швидкого виснаження запасів такої сировини в усьому світі, 

різкому зростанню ціни. 

Виходячи з цього, на теперішній час в усіх розвинутих країнах світу 

йде інтенсивний пошук альтернативних джерел сировини, яка б швидко 

відновлювалась. 

 

1. Актуальність теми дисертаційної роботи 

Починаючи з середини 20 століття, розвиток науково-технічного 

прогресу не тільки суттєво підвищив продуктивні сили людства, але, 

одночасно, оголив та загострив екологічні проблеми, пов'язані з таким 

ростом; примусив задуматись щодо межі використання таких ресурсів; 

необхідності їх раціонального та бережливого використання. 

В лакофарбовій промисловості цим вимогам відповідають продукти 

переробки так званої «зеленої хімії», в тому числі ті, які отримують на основі 
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фурану, фурфуролу та їх похідних, особливо тих, які в більшому обсязі 

виробляють з відходів сільськогосподарського виробництва. 

Актуальність такого напрямку зростає ще в більшому ступені, оскільки 

базою виробництва є рослинна сировина, запаси якої поки безмежні, 

наприклад, відходи переробки сільхозпродукції. 

Саме в цьому напрямку на кафедрі технології полімерних 

композиційних матеріалів та захисних покриттів НТУ «ХПІ» в останні 

десятиліття успішно виконуються дослідження по використанню продуктів 

переробки рослинної сировини або її відходів, частково фурфуролу, для 

синтезу на його основі фурфурилгліцидного етеру, продуктів його реакції з 

насиченими або ненасиченими кислотами, з імідами в реакціях Дільса-

Альдера, з  метою розробки на їх основі високоякісних захисних хімстійких, 

не здатних горіти покриттів, компаундів, композиційних наповнених 

матеріалів. 

Виходячи з вищенаведеного, дисертаційна робота  Калкаманової Олесі 

Салімовни на тему «Синтез термозворотніх сітчастих полімерів на основі 

фурфурилоксипропілциклокарбонату та його похідних», яка присвячена 

синтезу фурфурилоксипропілциклокарбонату, безізоціанатних 

гідроксивмісних уретанів та імідопохідних на основі останніх, вивченню 

питань їх синтезу, властивостей захисних покриттів на їх основі, а також 

властивостей композиційних матеріалів для опок ливарного виробництва, 

деталей з розплаву металів, являє собою продовження таких досліджень 

кафедри, актуальність якої не підлягає сумніву. 

 

2. Зв'язок виконаної роботи з тематикою Держбюджетних та 

наукових проблем 

Робота виконувалась в рамках Держбюджетних тем:  

- «Дослідження реакцій оксиранових сполук з діоксидом вуглецю у 

надкритичному стані та вивчення властивостей поліфункціональних 

мономерів і полімерів на їх основі», 2011-2012 рр. (ДР № 0111U002276); 
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- «Створення нових неізоціанатних поліуретанів та нанокомпозиційних 

матеріалів на основі циклокарбонатів з поновлювальних джерел сировини», 

2013-2014 рр. (ДР № 0113U000439), при виконанні яких дисертант являлась 

виконувачем окремих етапів. 

 

3. Науковий вклад дисертанта 

Представлена до захисту дисертаційна робота оформлена в 

відповідності з правилами ВАК України, викладена на 173 сторінках 

машинописного тексту, складається зі вступу та 5 розділів, висновків і 

списку використаних літературних джерел (153), має в якості ілюстаційного 

матеріалу 18 таблиць, 74 рисунка та 6 додатків. 

Перший розділ присвячений огляду літератури по вибраній темі 

дисертації. Проаналізовані роботи, які оприлюднені і які стосуються синтезу 

фуранвмісних сполук і реакцій, що призводять до одержання 

циклокарбонатів, їх взаємодії з амінами, імідами і іншими сполуками. 

На основі виконаного аналізу обгрунтовано та обрано напрямок 

дисертаційної роботи – по синтезу аналогічних олігомерних продуктів з 

фурановими кільцями в структурі, що дозволило би, за рахунок розкриття 

фуранового кільця в реакціях полімеризації суттєво підвищити хім- та 

атмосферостійкість і міцність одержаних полімерних матеріалів, в тому 

числі, і захисних покриттів. 

В другому розділі наведений перелік вихідних сполук, які 

використовуються (а також стандарти, за якими їх виробляють в 

промисловості) та методики проведення досліджень, як для підтвердження 

структури синтезованих нових сполук [фурфурилоксипропілциклокарбонату, 

ди- та трис(фурфурилоксипропілгідроксі)уретанів та імідних похідних на їх 

основі], так і для характеристики властивостей захисних лакових покриттів 

або композиційних матеріалів на їх основі. 

В третьому розділі детально розглянуті дослідження кінетичних 

параметрів реакцій синтезу фурфурилоксипропілциклокарбонату (за 
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допомогою методів ДСК та ІЧ-спектроскопії), як під підвищенним тиском 

СО2, так і при атмосферному тиску; вплив природи та кількості каталізаторів 

(низка різного рода четвертинних амонієвих солей). Показано, що  

фурфурилоксипропілциклокарбонат з кількісним виходом, можливо 

одержувати в більш м'якіших (за відомі) температурних умовах (90÷1000С) 

при атмосферному тиску СО2 (проти відомого способу одержання під тиском 

5÷15МПа та температури 120÷1800С), з витратами каталізатору в два раза 

меншими. 

В цьому ж розділі  (за допомогою методу ДСК) вивчені кінетичні 

закономірності реакцій уретаноутворення на основі взаємодії 

фурфурилоксипропілциклокарбонату з діамінами (гексаметилендіамін), 

триаміном (діетилтриамін). Виділені та описані олігомерні продукти трьох 

різних структур [біс(фурфурилоксипропіл)гексаметилендіуретан – олігомер 

I; біс(фурфурилоксипропіл)діетиленаміндіуретан – олігомер II та 

трис(фурфурилоксипропіл)діетилтриуретан – олігомер III]. 

Визначені та обговорені теплові ефекти та енергетичні параметри 

реакцій (Тмак., к; αмак – ступінь завершення реакції; швидкість реакції dα/dT 

при Тмак.; Еакт., кДж/моль; А, сек-1) і показано, що реакцію уретаноутворення 

найбільш доцільно виконувати при 1000С, досягаючи найбільшого ступеня 

перетворення вихідних сполук. 

В четвертому розділі, з використанням методів ДСК, ПМР-спектрів, 

синтезу модельних сполук детально досліджені параметри реакцій, раніше 

синтезованих  біс(фурфурилоксипропілгідрокси)діуретанів та трис-

(фурфурилоксипропілгідрокси)триуретанів з аліфатичним бісмалеїнатімідом 

і процесів ізомерних перетворень виділених адуктів Дільса-Альдера, в тому 

числі і ретродієнову реакцію таких адуктів. Наведені та обговорені кінетичні 

характеристики та теплоенергетичні параметри процесу реакції. 

Показано, що температура реакції синтезу адуктів Дільса-Альдера 

суттєво впливає на ізомерний склад отримуємих адуктів. Це підтверджується 

наявністю двох теплових ефектів на кривих ДСК. 



 5 

Другий, при більш високій температурі, тепловий ефект на ДСК-грамах 

при неізотермічному проведенні експерименту, по ствердженню дисертанта, 

пов'язаний з процесом ізомеризації адукта Дільса-Альдера (переходом ендо-

форми в екзо-форму). 

В п'ятому розділі розглянуті результати експериментів по 

використанню раніше одержаних: 

- фурфурилоксипропілциклокарбонату, в якості отверджувача 

рідкоскляних композицій в ливарному виробництві; 

- фурфурилгідроксивміснихдіуретанів на його основі, в якості 

зв'язуючого в лакових композиціях для одержання захисних покритттів як 

безпосередньо, так і при одночасному введенні в таку композицію окисно-

відновлювальної системи (триетилбензилтетрахлоридзаліза) в різній 

кількості з метою розкриття подвійних зв'язків фуранового кільця і 

отримання структурованих захисних плівкових матеріалів. 

Регулюючи температуру полімеризації синтезованих олігомерних 

адуктів Дільса-Альдера, можливо одержати як лінійні – термопластичні, так і 

зшиті – термореактивні полімери. 

В результаті виконаних досліджень вперше показано: 

- фурфурилоксипропілциклокарбонат є ефективним безпечним 

отверджувачем рідкоскляних композицій, в тому числі: в пісчаних 

композиціях холодного отвердження опок ливарного виробництва. В 

перспективі він може бути використаний в виробництві хімстійких бетонів, 

розчинів, замазок на рідкому склі; 

- розроблена нова низка фурфурилоксипропілгідроксіуретанових 

олігомерів є основою для отримання захисних покриттів високої якості (хім-, 

термо-, атмосферостійких і інш.) і вказує шлях для подальших досліджень, за 

рахунок використання при синтезі вихідних сполук, олігоаміноамідів різної 

структури. 
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4. Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі 

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі, базується на 

доскональному аналізі літературних джерел за даною проблемою, 

обоснованій постановці мети і задач дослідження, використанні сучасних 

методів дослідження, таких як ПМР, ІЧ-спектроскопія, ДСК, хімічних 

методів дослідження функціонального складу вихідних і одержаних сполук. 

Отримані результати перевірені шляхом критичних переходів хімічних 

архітектурних формул до відомих раніше, що підтверджує обгрунтованість 

наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих в 

дисертаційній роботі результатів дослідження. 

Достовірність результатів досліджень 

Достовірність результатів досліджень забезпечується коректністю 

постановок вирішення сучасної проблеми по створенню нового покоління 

полімерних матеріалів різної будови і складу на основі природньої 

нетоксичної вихідної сировини, яка на теперішній час (лушпайки насіння, 

кукурудзяні качани, тощо) або спалюється, або в незначній кількості 

переробляється у фурфурол і, таким чином, в дисертаційній роботі 

вирішується проблема безвідходної технології, як вона була названа у 2014 

році – альтернативною для цивілізації, за формулюванням академіка 

Фіговського О. в статті у журналі Scientific Israel Technological Advantages 

(SITA Journal). 

Одержані нові вихідні сполуки  і нові полімерні матеріали на основі 

фурфурилоксипропілциклокарбонату та його похідних, в тому числі і новий 

нано-композиційний матеріал, підтверджують результати досліджень. 

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести 

наступне: 

1. Вперше синтезовано фурфурилоксипропілциклокарбонат на основі 

відновлювальної сировини – ЕФУ та СО2 у надкритичному стані та за 
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атмосферних умов, визначені оптимальні умови даного синтезу в 

присутності четвертинних амонієвих та фосфонієвих солей. 

2. Вперше на основі фурфурилоксипропілциклокарбонату та його 

похідних синтезовано лінійні та зшиті термообернені та термонеобернені 

ПГУ, які не поступаються світовим аналогам і властивості яких можна 

регулювати за рахунок структури фурановмісних олігоуретанів. 

3. Вперше розроблена і опробована в промислових умовах технологія 

холодноотвердіючих сумішей для ливарного виробництва з використанням 

фурфурилоксипропілциклокарбонату (отримано патент України на корисну 

модель №95138). 

 

5. Значимість отриманих результатів для наукового і практичного 

використання 

Автором уперше синтезовані нові сполуки на основі 

фурфурилоксипропілциклокарбонату. Розроблена технологія одержання 

таких сполук при вивченні кінетики карбонізації ЕФУ в присутності 

каталізаторів різного складу, як з застосуванням СО2 у надкритичному стані 

(під тиском), так і при атмосферному тиску. 

Розроблено методи одержання полігідроксіуретанів лінійної і 

розгалуженої будови в умовах застосування адуктів Дільса-Альдера (ДА) – 

одержані як лінійні, так і розгалужені та тривимірні полімери, які в умовах 

ретродієнового синтезу (при зміні температури) мають змогу щодо 

руйнування сітчастої структури з багаторазовим використання вихідної 

сировини. 

Розроблений спосіб одержання холоднотвердіючих сумішей, з 

застосуванням фурфурилоксипропілциклокарбонату, впроваджений у 

виробництво. 

Особливою науковою новизною слід вважати кінетичні дослідження 

реакції карбонізації ЕФУ до утворення фурфурилоксипропілциклокарбонату, 

що дуже важливо для забезпечення промислового впровадження його при 
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застосуванні технологічного обладнання і його експлуатації при 

атмосферному тиску і м'яких температурних умовах (до 1000С). 

 

6. Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих 

працях 

Основні положення та результати дисертаційної роботи достатньо 

повно опубліковані в 19 наукових працях, у тому числі 4 публікації у 

науково-фахових виданнях України та 2 статті у закордонних провідних 

наукових періодичних виданнях, 1 стаття в науково-метричній базі Scopus та 

12 тез доповідей. За результатами роботи одержано 1 патент України на 

корисну модель. 

У цілому, рівень і кількість публікацій та апробацій матеріалів 

дисертації на конференціях різних рівнів повністю відповідають вимогам 

МОН України. 

Автореферат дисертації ідентичний за змістом з основними 

положеннями дисертації і достатньо повно відображає її наукові і науково-

технічні результати, що отримані здобувачем. 

 

По дисертаційній роботі є наступні зауваження: 

1. Назву дисертації було би правільніше сформулювати наступним 

чином: «Синтез та властивості олігомерів і полімерів на основі 

фурфурилоксипропілциклокарбонату та його похідних».  

Існуюча назва: «Синтез термозворотніх сітчастих полімерів на основі 

фурфурилоксипропілциклокарбонату та його похідних» акцентує увагу 

тільки на одному з розглянутих напрямків в дисертації. 

2. На сторінках 51, 52, 53, 55, 56, 59, 63, 70, 71, 75, 113 не 

прошифровані у відповідності з діючими стандартами підпункти, які автор 

сама і створила.   
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3. Стор. 59 заголовок: «Синтез біс(фурфурилоксипропіл)-

гексаметилендіуретан». Повинно бути: «Синтез біс(фурфурилокси-2, 

гідрокси,н-пропіл)гексаметилендіуретан». 

4. Відсутні дані nd
20, d4

20 або Тпл.,
0С, мол.маса, фізичний стан, 

розчинність при 200С для олігомера ІІ. 

5. Ненаведені характеристики для модельних адуктів Дільса-Альдера, 

які досліджувались за допомогою ПМР спектрів, ДСК. 

6. Наведену назву розділа 5 правільніше було б сформулювати в 

наступній редакції: «Деякі шляхи застосування фурфурилоксипропілцикло-

карбонату і гідроксиуретанів та властивості полімерних матеріалів на їх 

основі». 

7. В експериментальній частині недостатньо висвітлено особливості 

полімеризації з розгалуженням, утворенню тривимірної структури та 

переваги ретродієнового синтезу при руйнуванні сітчастої структури. 

Оцінюючи дисертацію в цілому, слід зазначити, що вона виконана на 

високому теоретичному й експериментальному рівні, отримані результати 

відрізняються новизною і, частково, вже знайшли практичну перевірку в 

умовах виробництва (холоднотвердіючі суміші у ливарному виробництві). 

Автор добре володіє синтетичним і теоретичним апаратом хімії та фізики 

високомолекулярних сполук та грамотно і правильно його використовує. 

Робота викладена стисло, її легко читати та аналізувати. І хоча автором 

синтезовано і описано не так багато сполук (до 10), які їм були одержані 

вперше, тим не менш, її робота показує реальний шлях подальших 

досліджень по всім виявленим напрямкам, з  метою удосконалення технології 

і отримання ще більш ефективніших результатів. 

Використані автором інструментальні методи досліджень є сучасними, 

а самі експерименти виконані на високому професійному рівні. Їх 

застосування обгрунтовано; отримані результати інтерпретовані правильно і 

сумніву не визивають. 
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