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3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТООТРИМУВАЧА ТА ОРГАНІЗАЦІЮ(Ї) 

СУБВИКОНАВЦЯ(ІВ) ПРОЄКТУ 

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», 

49005 м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8 ЄДРПОУ 02070758 

Залучення субвиконавців проєктом не передбачено. 

 

4. ОПИС ПРОЄКТУ 

4.1. Мета Проєкту (до 200 знаків) 

Вивчення процесів електрокаталітичного та окисного хімічного руйнування забруднювачів 

лікарняних стоків та створення єдиного підходу до оптимальної організації процесів, що проходять 

за участі активних оксигеновмісних радикалів (пероксенові системи). 

4.2. Основні завдання Проєкту (до 400 знаків) 

1. Вивчення основних закономірностей електрохімічного окиснення небезпечних компонентів 

лікарняних стоків, що проходять у водних розчинах різного складу. 

2. Вивчення основних закономірностей хімічного руйнування небезпечних компонентів лікарняних 

стоків окисниками різної природи в гомогенно- та гетерогенно- каталітичних системах. 

 

4.3. Детальний зміст Проєкту: 

- Сучасний стан проблеми (до 400 знаків) 

Основною небезпекою лікарняних стоків є подальша еволюція патогенних бактерій та вірусів за 

рахунок їх чисельних мутацій під дією фармацевтичних препаратів. В зв’язку з чим для вирішення 

цієї проблеми необхідно створити системи, які б одночасно забезпечували первинну конверсію 

препаратів у біологічно неактивні форми, а також ефективну дезінфекцію стоків. Особливо 

важливим за цього є створення компактного обладнання для використання в польових умовах. 

- Новизна Проєкту (до 400 знаків) 

Основна ідея проекту полягає в комплексному використанні процесів в електрохімічних системах 

для створення ефективної сумісної гетерогенно-каталітичної та гомогенно-каталітичної 

пероксенової системи в проточних модульних апаратах. Саме такі системи дозволяють одночасно 

проводити процес руйнування фармацевтичних препаратів та ефективну дезінфекцію стоків без 

застосування хімічних реагентів.  

- Методологія дослідження (до 400 знаків) 

Автори проєкту пропонують оригінальний підхід, який буде реалізований в проточних системах з 

різними електрокаталізаторами, що дозволить, в прямому електрохімічному окисненні руйнувати 

вибрані функціональні групи препаратів для втрати ними цільової біологічної активності, а також 

синтезувати універсальні окисники для створення пероксенової системи (гіпохлоритна кислота), що 

додатково забезпечить ефективну дезінфекцію стоків. 

  

5. ОТРИМАНІ НАУКОВІ АБО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ (до 2 сторінок) в 

поточному році/ в рамках реалізації Проєкту, зокрема: 
 

5.1. Опис наукових або науково-технічних результатів, отриманих в рамках виконання 

Проєкту (із зазначенням їх якісних та кількісних (технічних) характеристик) 

В ході проведення НДР: 

− отримано комплекс нових експериментальних даних про загальні закономірності 

проходження електрокаталітичних процесів руйнування небезпечних компонентів лікарняних 

стоків, а саме вибраних антисептиків, антибіотиків та ароматичних сполук, що є типовими 

проміжними продуктами їх деградації; 

− встановлено, що оптимальними електрокаталізаторами для прямого окисного руйнування 

забруднювачів є матеріали на основі PbO2; 

− розроблено рекомендації з вибору найбільш ефективних електрокаталізаторів прямого 

електрохімічного окиснення забруднювачів та підвищення їх ефективності за рахунок 

модифікування матеріалів даного типу; 



- orpr4Mago KoMrrJreKc HoBr4x eKcnepuMeHTaJrbHr4x AaHI{x npo 3araJlbHi saKoHoN{ipnocri npoxoAxeHHfl

xirvri.r'trx npouecin oKucHofo pyfiHyeaunq ue6esueqHr{x KoMrloHeurin drapHxutzx c'ronin. florca3auo,

uo xiMi.{Ha nsae1,{oAis 3 oKr{cHr4KaMr4 Tr4[y riuonropuruoi rlrcloru [poxoAI4TL mafixe e 100 pasie

noeilrHirue, HiN elerrpoxiuiuna, ulo rae 3Mory ni,4'rpurr,lynaru n cucreui AocrarHbo BI4coKy

Ko'ueHTpauiro orucsuxa, nxuft Marr4Me rK Mr4TTeBufi, tax i npolouroearrufi' BIIJII4B na He6esneqHi

6ionori.{Hi sa6pyanroeaui e npoueci aesiH0ercuii;

- po:po6ne"o norr{enuiro e.uunoro niAxoAy Ao orlrl4Ma,rbHoi opranisauii npoueci- 
ryiy3_"^111

nornonanrin nir<apunHux croxie, ruo pearri3ylorbcs B nepoKceHoBl4x cl4creMax, Ta BI43HaqeHl ocHoBHr

$axropa BilnI4By sa ix inreircuenicrl i cerexruesicru'

5,2. 3a nassHocri uayrcoso-rexHiqHoi npoAylcuii o6rpynryBaHHfl ii uepenar y nopinnnuni s

icuyrovuulr aH aJroraMI'I
B pe:ylurari npoeeAeriun neprroro upor,tixnoro erany crBopeuo HayKoBo-TexniuHy npo.uyruiio

(HrrI):
ii .,peroiueH4aqii s nra6opy uaft6inrur e$exrunuux eneKrpoKaranl3aroplB ilpflMoro

elexrpoxinai.{Horo oKHeHeHHr :a6py.uHroeaqiB", Ae Ha ocnosi H0BI'IX eKc[epI4MeHTaJIbHI'IX AaHI4x npo

saraniHi saxonouipuocri upoxoAxeHHq eneKrpoKararirx'{Hl,Ix npoqecie pyftnyeauuq He6egneqHl4x

KoMnoHeHTie lixapHlrux crorie rroKa3aHo, rr1o npoqecl4 eneKTpoxin'liquoro oKl4cHoro pyftuynaunl

pi:nrax runie :a6pyanroeauie rpoxoAsrb r{epe3 3araJlbHy craAiro yrBopeHHfl oKc}IreHoBtuicuux

paarr.a'i", sxi aani " .n"ntpoxiMi.ruift a6o xiNri-{Hifi cra.uii pyfinyrorr orcpevri SynxuionanHri rpynn

u6o anp"oeni 3n'ssxra opraHiuHux per{oBr4H. ,{oee4eno, uo lepeBaly cniA HAIlaBUrul ltarepialana na

ocnoei pbO2, ocKirbKr4 rillxu BoHr4 Moxyrr sa6egneql4Tn MaKcI4ManbHy axrusuicrr i celerrunnicrs y

ilpouecax AaHofo Tr{ny. peroneuAoBaHo npoBoAr{rrr erercrpo;ri: Ao Brparl4 qin"oeol 6ionoriqiroi

unrr"ro.ri :a6pyaHroea.ris a6o npo4yxrin ix neperBopeHHg. HTII eiAnoeiAae ceiroeurd renAeuqisu

po3BrrrKy reoperr4r{Hoi ra rexni.rHoi enexrpoxilrii,. ue Mae npororunie i anaroris. Per<orraeuaaqii

anpr"r^yrr e'6opy naft6i.nr,u e6erruenux eneKrpoKara:risaropin Ans rptMoro elerrpoxitvtiqrioro

onr.ra""" :a6pyanronauie nircapuqHrax croKin. .{ana HTII aoseorre o6upa:ru Kararisaropl4 3 BI4coKoIo

rcara,riraqnoro aKTr4BHic.rlo ra ceJreKTr4BHicto Ao npouecin fipqMoro elerrpoxitvti'{Horo pyftHynaunl

He6esne,{Hprx KoMrroHenrin .lrircapnaHux crorie, rlo flBlserbcfl eKoHoMi'{Ho aoqimniuult' HTII sa

HaBKOJII4UIHe cepeAoBHrue He BnnI4Bae;

2) ,,Konuenuis eAr4Hofo uilxo.uy Ao oilTr{MaJrriioi opranisallii npouecin pyftnynanufl KOMIIOH9HTIB

ninuprn"r* croxin, ruo peani:yrorbcfl B rrepoKceHoBl{x cI,IQTeMax" ) flKa IIoJIf,fae B oAHor{acHoMy

u"noprarurHi npxluroro anantporiMi-iHoro- Ta BToprruHoro xirr,riqHofo MeroAin oxllcsoro pyfiuynaHux

ne6egne.rHr{x KoMrlouenrie lirapHsHr4x croKis y eaunift cucreui, Ae yrBoplolorbct oKcl{reHoBrraicui

paAHKaJrr4 ra MoneKynxpui oKr4cHHKrr, uo cyrreBo nignzqye esexrueuicrt xoneepcii la6pyanroea'{is

ra :a6esnety. oon o"acro ae:ir$ercuilo poivunie is npolonroBaHl{M e$exron uaei'b sa eiAcyruocri

enegrpr{qHoro crpyMy no3a MexaME peaKropy a6o po:seAessi posuuuin. TaxrEfi niaxia MoxHa

pea,,riryearv sap3ufrK era6opy esexrueuux eneKTpotcaralisaropin alx elexrpoxiui'{Horo oKl{cHofo

pyfriryeanus ra cr4HTe3y cr4lbHHX oxuuruKin, rqo 6paruuyrb yqacrb B roMoreHuux xiuiqnux pearcuirx

pyfnuqii :a6pyaurarcin pisnoro rr4rry. HTII niauoeiAae cniroBr.rM reHAesIlisru po3BI4TKy reoperuuuoi ra

rex'iqsoi erregpoxiuii, He Mae upororunie i airalorin. Konqenqis cflplltrl'IMe onrulta:Enifi

opraHi:lauii npouecie pyfinynannf, KoMnoHenrie nirapnsHux sroKiB, ruo pearrisylorbcff B rlepoKceHoBlrx

c'creMax, :a xoinr6iHarlii 
-nps]raol 

elexrpoxir'ri.{Hoi i eropunuoi xiruiqnd orucsoi aecrpyrcuii fic

xinriuuux, rax i 6ionori.rHrax :a6pyAnranie. {aHa HTII aoseonse cyrreeo niAeulllnru e0etcrueHicrr

rcounepcii :a6py.unroea.rin ra :a6egueqr4rla oAHoqacHy Aesiusexuiro po:uuuin, ulo fiBJlserbcs

eKoHorvli.{Ho .qoqinrni[rr{M, Ha HaBKOJTT{rrHe cepeAoBr4rrle He BIIJII{Bae.

S.3. flpaxru.rna qinnicrb orpr{Manrrx p$yJrcrarin pea.rri:auii Ilpoenry AJrfl eKolrouilcu ra

cycni,rncrna (crocyerscn npoenrin, uo uepeAoavarorr IIpoBeAeHHq rIprrKJraAHrIx HayKoBI'Ix

loc.rtilxenr' i nayrono-rexniqsux porpo6on)

llepea6auaerbcs, uo ociroeHi uayxoei ra [puKnaAlri pesylrraru, orpl4MaHl B pe3ynbrarl

Br4KoHaHHs erArry, clpr4srr{Myrb arBopeHH}o HoBoi tcosqenuii Kontnrelccuoi o6po6rcra ;rinapHf,Hl4x

croKie ra craHyrb wrxi.quuuu AaHlrMr4 An-s crBopeuHt rlpororranie rr,toAylbHI'IX ilporor{Hl4x cl4creM'



5.4. Onuc lrrsxin ra cuoco6in noAalsrroro BnKoprrcraHrrfi perylHarin nurconannn fipoenry

n cycniltnifi nparruqi.
Ey,ne saiftcHeHxfi nra6ip ra/a6o crBopeHHs orIrnMaJIbHAx eneKrporararisaropie sa paxyHoK

nrpo"u"o.o xiuiqsoro tu ananrpoxinri.{}{oro ruroarzsixynaHHtr aHoAHI4x Marepiarie ars uiAsl'IrueuHs ix

xarariru.{Hoi arcrusHocri ra ceJreKrr4BHocri y npoqecax oKl{cHoro pyfinynauHx:a6py.uuroeauin pisuoro

rury, cr4'Te3y cr4JrbHr,rx oKucHuris an" ai"opeunr esercrunnoi nepoKcsHoeoi'c[crel\dH noAeifiuoro

ripu3Har{egHfl flK Ans BTparr4 6ionori.{Hoi axrpreirocri fipelaparaNrrl, TaK i Ant npolonroeauoi

aesiusexuii' dr<apurHux iroKis, rqo sa6e3rreqzrb pyftnynauns renin pe3I'IcreHTHOCri naroreunoi

rvrircpo$nopra.

Haymonrafi rcepinnurc IIPoenry
3ariayeau rca$eapra $israuuoi xinaii ffiH3 yAXTy
(nocaaa)

O.F. BeniqelrKo


