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Бiодеструктивний пластифiкатор для полiвiнiлхлориду
на основi третинного амiду ундеценової кислоти
Актуальною екологiчною проблемою сьогодення є накопичення у
довкiллi токсичних фталатних естерiв, якi широко використовують в
якостi пластифiкаторiв для полiвiнiлхлориду (ПВХ) [1]. Естери та амiди
довголанцюгових карбонових кислот вiдносять до нової генерацiї екологiчно безпечних альтернативних пластифiкаторiв для ПВХ [2]. Окремий iнтерес становлять третиннi амiди жирних кислот, якi, на вiдмiну
вiд естерних пластифiкаторiв, мають високу стiйкiсть до мiкробiологiчної деструкцiї пiд дiєю грибiв [3]. Однак для цих сполук вiдсутнi
данi вiдносно їх бiодеструктивностi пiд дiєю грунтових бактерiй, що є
важливим з екологiчної точки зору.
Метою цiєї роботи був синтез нового пластифiкатора для ПВХ —
N,N-дибутилунцеценоїламiду (ДБУА) i дослiдження його здатностi до
бiорозкладу.
Третинний амiд ундеценової кислоти ДБУА синтезували взаємодiєю
ундеценоїлхлориду з дибутиламiном в метиленхлоридi з використанням
триетиламiну як основи. Пластифiкованi плiвки ПВХ iз вмiстом ДБУА
20 i 30 % отримували поливом з розчину в дихлоретанi. Пластифiкацiйний ефект сполуки ДБУА на ПВХ визначали методом диференцiйної сканувальної калориметрiї (ДСК) на приладi TA Q2000 в областi
температур вiд −90 до 150◦ C. Бiодеструктивнiсть пластифiкатора визначали за методикою CEC L-33-A93 “Biodegradability of Two-Stroke
Cycle Outboard Engine Oils in Wаter” [4].
Згiдно з результатами ДСК аналiзу, ДБУА ефективно знижує температуру склування ПВХ вiд 83,5◦ C до 18,7◦ C (за вмiсту сполуки 20 %)
i до −7,9◦ C (за вмiсту 30 %). Це свiдчить про високу пластифiкацiйну
здатнiсть ДБУА, близьку до дiї традицiйних пластифiкаторiв. Бiодеструктивнiсть пластифiкатора пiд впливом бактерiй, видiлених з осаду
стiчних вод очисних споруд, становила 92,6 % за 21 добу. Результати проведених дослiджень свiдчать про перспективнiсть амiдiв жирних
кислот як нових пластифiкаторiв для ПВХ, безпечних для довкiлля.
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