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(укр.)
Розроблено ресурсозберігаючі екологічно більш чисті технології одержання
целюлози із стебел сільськогосподарських рослин. Визначено хімічний склад і
електронномікроскопічна будова представників вітчизняної недеревної рослинної
сировини. Досліджено вплив основних технологічних параметрів одержання волокнистих
напівфабрикатів (ВНФ) різними способами делігніфікації на їх показники якості.
Запропоновано нову методику порівняння ефективності процесів делігніфікації
стебел недеревної рослинної сировини. Визначено, що за збільшенням ефективності
одержання із стебел недеревної рослинної сировини ВНФ досліджені способи
делігніфікації можна розташувати в наступній ряд: натронний – нейтрально-сульфітний –
органосольвентний. Встановлено паперотворні властивості одержаних вибілених і
невибілених ВНФ та можливість використання їх в композиції паперово-картонної
упаковки. Вивчено вплив основних технологічних факторів процесів подрібнення і
передгідролізу, вибілювання та гідролізу на показники якості мікрокристалічної целюлози
із недеревної рослинної сировини. Рекомендовано склад делігніфікуючих розчинів для
отримання мікрокристалічної целюлози і целюлози, придатної для хімічної переробки.
Визначено оптимальні умови проведення процесу нітрування одержаних целюлоз,
отримано лабораторні зразки нітроцелюлози, які задовольняють вимогам стандартів.
(рос.)
Разработаны ресурсосберегающие экологически более чистые технологии
получения целлюлозы из стеблей сельскохозяйственных растений. Определено
химический состав и електронномикроскопическое строение представителей
отечественного недревесного растительного сырья. Исследовано влияние основных
технологических параметров получения волокнистых полуфабрикатов (ВНФ) разными
способами делигнификации на их показатели качества. Предложена новая методика
сравнения эффективности процессов делигнификации стеблей недревесного
растительного сырья. Определенно, что по возрастанию эффективности получения из
стеблей недревесного растительного сырья ВНФ исследованные способы делигнификации
можно расположить в следующей ряд: натронный - нейтрально-сульфитный органосольвентный. Установлены бумагообразующие свойства полученных беленых и
небеленых ВНФ и возможность использования их в композиции бумажно-картонной
упаковки. Изучено влияние основных технологических факторов процессов измельчения
и предгидролиза, отбеливания и гидролиза на показатели качества.
(англ.)
The resource-saving and ecologically cleaner technologies of obtaining pulp from the
stems of agricultural plants were developed. Chemical composition and microscopic structure of
representatives of Ukrainian plants were identified. Influence of basic technological parameters
of obtained pulp by different methods of delignification on their indexes of quality. New

methodology of efficiency comparison of domestic non-woody plant materials delignification
processes is offered. It was identified, that investigated methods of delignification can be
disposed in the following sequence by efficiency increasing of obtaining pulp from the stems of
non-woody plant materials: soda – neutral sulphite - organosolv. Properties of bleached and
unbleached pulp and possibility of their application were identified in composition of the papercardboard packing. Influence of basic technological factors of grinding, pre-hydrolysis,
bleaching and hydrolysis processes on the indexes of pulp quality were studied.
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5. Порівняння зі світовими аналогами.
Робота за технічними, екологічними та економічними показникам відповідає
світовому рівню, а отримані результати з одержання волокнистих напівфабрикатів із
вітчизняної рослинної сировини не мають аналогів у світовій практиці целюлознопаперового виробництва. Отримані за запропонованими технологіями волокнисті
напівфабрикати і целюлоза за показниками якості не поступаються целюлозовмісній
продукції, яку одержують із деревини за існуючими технологіями.
6. Економічна привабливість для просування на ринок
Застосування розроблених технологій дозволяє значно перевищити існуючі
способи одержання целюлози за виходом із рослинної сировини, за меншими викидами
шкідливих речовин у довкілля і меншою собівартістю кінцевої продукції за рахунок
меншої вартості вихідної сировини і більшого виходу волокнистих напівфабрикатів;
зменшити кінцеву вартість целюлозовмісної продукції за рахунок часткової заміни
імпортної целюлози, що зробить целюлозно-паперову, хімічну і фармацевтичну
промисловості більш інвестиційно-привабливими.
7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).
Користувачами розроблених технологій можуть бути підприємства Асоціації
українських підприємств целюлозно-паперової галузі “УкрПапір” (ВАТ "Жидачівський
ЦПК", ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика», ВАТ “Корюківська ФТП”, ВАТ
«Київский КПК») та інші вітчизняні підприємства целюлозно-паперової, фармацевтичної і
хімічної промисловостей (ЗАТ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", ТОВ
«Фармінженер», ТОВ «Лаковар», ВАТ «Львівський лакофарбовий завод»).
8. Стан готовності розробки.
Досліджено і розроблено ресурсозберігаючі екологічно більш чисті технології
одержання целюлози із стебел сільськогосподарських рослин. Отримано лабораторні
зразки волокнистих напівфабрикатів та експериментальні зразки паперово-картонної
упаковки, мікрокристалічної целюлози, лабораторні зразки целюлози для хімічної
переробки, нітроцелюлози і карбоксиметилцелюлози. Розроблена Технологічна інструкція
виробництва целюлози для хімічної переробки. Розроблено проект нормативно-технічної
документації на виробництво мікрокристалічної целюлози із недеревної рослинної
сировини. Отримано акти на випробування готової продукції, які підтверджують
можливість впровадження розроблених технологій у промислове виробництво.
9. Існуючі результати впровадження.

Результати роботи впроваджено в навчальний процес у вигляді матеріалів нового
лекційного курсу «Нові технології у переробці рослинної сировини, охороні довкілля та
енергетики», циклу нових лабораторних робіт "Дослідження мікроскопічної будови
рослинної сировини" з дисципліни «Методи досліджень процесів одержання та переробки
волокнистих напівфабрикатів», під час доопрацювання лекційних курсів з дисциплін
«Хімія деревини та синтетичних полімерів», «Технологія целюлози», «Виробництво
етерів та естерів целюлози».
Заплановано використання розроблених технології на підприємствах целюлознопаперової промисловості України в процесі реконструкції існуючих та проектуванні
нових підприємств і на підприємствах хімічної і фармацевтичної промисловостей на
умовах укладання окремих договорів, зокрема ліцензійних.
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