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Вступне слово
Державна цільова науково-технічна програма
“Нанотехнології та наноматеріали”
Розвиток нанотехнологій в наш час є однією з основних рушійних сил світової економіки. Наноматеріали та нанотехнології вже
знайшли і в подальшому знайдуть ще ширше застосування в електроніці, енергетиці, машинобудуванні, медицині і фармацевтичній
промисловості, біотехнологіях, телекомунікаціях, засобах зберігання і обробки інформації. Широкомасштабні нанотехнологічні розробки стартували в розвинених країнах на початку 1990-х років у
рамках спеціалізованих програм. Сьогодні такі програми реалізують вже понад 50 країн світу, а щорічні світові обсяги інвестицій
в нанотехнології обчислюються мільярдами доларів. В Україні була
започаткована Державна цільова науково-технічна програма
“Нанотехнології та наноматеріали”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р. № 1231.
Метою Програми є створення наноіндустрії в Україні шляхом
забезпечення розвитку її промислово-технологічної інфраструктури, використання результатів фундаментальних та прикладних
досліджень, а також підготовки висококваліфікованих наукових
та інженерних кадрів. Основними завданнями Програми є проведення досліджень з орієнтацією на розроблення та удосконалення
нанотехнологій, створення наносистем, наноструктур та новітньої
елементної бази наноелектроніки і нанофотоніки, виготовлення
наноматеріалів.
Ця збірка містить інформацію про розробки, що були створені
впродовж років виконання згаданої Програми (2010–2014 р.р.) та
охоплюють різні напрями. Зокрема, нанокомпозити та інші наноматеріали, нанотехнології для хімічної промисловості, енергетики,
засоби для лікування найпоширеніших небезпечних хвороб,
біологічно активні речовини, багатофункціональні наноелектронні
прилади. Попередні результати досліджень вже були представлені
на минулих Технологічних зустрічах, які скликаються, щоб доносити до широкого загалу оперативну інформацію про створені
нанотехнології та наноматеріали.

4

Вступне слово

Докладніші відомості про фундаментальні дослідження і
технологічні розробки можна отримати на веб-порталі http://
www1.nas.gov.ua/programs/nano2b/, а також у колективній монографії “Наноразмерные системы и наноматериалы: Исследования
в Украине” (Київ: Академперіодика, 2014. – 768 с.), яку опубліковано за підсумками виконання Програми.
З повагою,
співголова Міжвідомчої науково-координаційної ради
Державної цільової науково-технічної програми
“Нанотехнології та наноматеріали” на 2010–2014 роки,
віце-президент НАН України
академік НАН України А. Г. Наумовець
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Foreword
State Targeted Science and Technology Program
“Nanotechnology and Nanomaterials”
The development of nanotechnologies is one of the main driving
forces of the modern global economy. Nanomaterials and nanotechnologies have already found and will find even more application in electronics, energy, engineering, medicine and the pharmaceutical industry, biotechnology, telecommunications, storage media and processing. Large-scale nanotechnology research was started in developed
countries in the early 1990’s as part of specialized programs. These
programs are realized in more than 50 countries and annual global investments in nanotechnology amounts to billions of dollars today.
Ukraine had initiated State Targeted Science and Technology Program
“Nanotechnology and Nanomaterials”, which was approved by the
Cabinet of Ministers of Ukraine on 28 October 2009.
The aim of the program is creation of nanoindustry in Ukraine by
provision of its industrial and technological infrastructure development,
implementation of fundamental and applied research results and also
training of highly qualified scientists and engineers. The main objective of the program is to support research with a focus on the development and improvement of nanotechnology, creation of nanosystems,
nanostructures and modern element base of nanoelectronics and
nanophotonics, manufacturing of nanomaterials.
This publication contains information about developments which
were created over the years of the implementation of the program (2010–
2014) and covers different areas. It presents such developments as
nanocomposites and other nanomaterials, nanotechnologies for chemical industry, power generation, treatments for the most widespread and
dangerous diseases, biologically active substances, multifunctional
nanoelectronic devices etc. Preliminary results of the research were
already disclosed at previous Technology meetings aimed to share the
current information about created nanotechnology and nanomaterials
with wide audience.
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More information about basic research and technological development is available on the web portal http://www1.nas.gov.ua/programs/
nano2b/ EN /, as well as in the collective monograph “Наноразмерные
системы и наноматериалы: Исследования в Украине” (“Nanosized
systems and nanomaterials: research in Ukraine”) Akademperyodyka,
Kiev, 2014, 768 p.p., presenting the results of Program's implementation.
Yours sincerely,
Cochairman of the Scientific Coordinating Council
of State Targeted Science and Technology Program
“Nanotechnology and Nanomaterials” for 2010–2014,
Vice President of NAS of Ukraine,
Academician of NAS of Ukraine A.G. Naumovets
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Двошарова надпровідна графенова система
Організація: Інститут монокристалів НАН України
Короткий опис: Визначено параметри гетероструктур “графен–
діелектрик–графен”, за яких електрони одного графенового шару
спарюються з дірками іншого шару. Газ електрон-діркових пар
забезпечує протікання надпровідних струмів протилежного
напрямку в сусідніх графенових шарах. Температура
надпровідного переходу є 10–100 К (теоретична оцінка).
Переваги: Відносно висока температура переходу у надпровідний
стан. Можливість застосування напівпровідникових технологій для
створення таких систем.
Галузь застосування: Наноелектроніка
Контактна інформація:
fil@isc.kharkov.ua
+38 (057) 341 04 92
+38 (057) 340 93 43

Схематичне зображення двошарової надпровідної графенової
системи

Температура надпровідного переходу T c для гетероструктури
“двошаровий графен–діелектрик–двошаровий графен” залежно
від товщини діелектричного шару
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A double-layer superconducting graphene system
Organization: Institute for Single Crystals of the NAS of Ukraine
Description: It is determined the parameters of graphene-dielectricgraphene heterostructures for which the pairing of electrons of one
graphene layer with holes of the other layer occurs. The gas of electron-hole pairs provides superconducting currents of opposite directions in adjacent graphene layers. Temperature of the superconducting
transition is in the diapason 10–100 K (theoretical estimate).
Advantages: Relative high temperature of the transition into a superconducting state, a possibility of using the semiconductor technology
for a creation of such systems.
Field of application: Nanoelectrоnics
Contact information:
fil@isc.kharkov.ua
+38 (057) 341 04 92
+38 (057) 340 93 43

Tc for heterostructures based on the monolayer graphene in magnetic
field B directed perpendicular to the layers for the distance between
graphene layers d = 10 nm
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Наноструктури одновимірних
магнітофотонних кристалів
Організація: Інститут магнетизму НАН України та МОН України
Короткий опис: Розроблено унікальну технологію, яка дає змогу
отримати кристалічний магнетооптичний гранатовий шар з високим вмістом вісмуту на немагнетному оксидному шарі. Для цього
використовувався буферний гранатовий шар з малим вмістом вісмуту. На підставі розробленої технології створено модуль магнітофотонного кристалу мікрорезонаторного типу. Максимальні значення питомого фарадеївського обертання  F  66 °/мкм і добротності Q = 8,05 були отримані для кристалів з двошаровою магнітооптичною плівкою товщиною  4  3 4 з кількістю пар шарів у дзеркалах Брега m = 7. Максимальне значення коефіцієнту
підсилення, що було отримано для цих кристалів, становило t = 44.
Переваги: Питоме фарадеївське обертання створеної структури є
більше, ніж у двічі вище, а технологія створення таких структур є
у декілька разів дешевшою від відомих аналогів, оскільки для
підкладинки та дзеркал Брегга не використовувались монокристалічні матеріали.
Галузі застосування: Магнітна мікроелектроніка, магнітооптика,
магнітофотоніка, нанофотоніка, спінтроніка: магнітооптичні модулятори, оптичні ізолятори, датчики магнітних полів.
Контактна інформація:
golub@imag.kiev.ua
+380 (044) 424 34 20
+380 (044) 424 10 20

Структура одновимірного магнітофотонного кристалу мікрорезонаторного типу та його активного магнітооптичного шару
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Nanostructures of one-dimensional
magnetophotonic crystals
Organization: Institute of Magnetism of the NAS of Ukraine and of
the MES of Ukraine
Description: The unique technology for the fabrication of crystalline
magnetooptical garnet layer with high bismuth content on a nonmagnetic oxide substrate has been developed. The buffer layer with low Bi
content was used for this purpose. A module of microresonator type
magnetophotonic crystal has been produced using the developed technology. The maximal values of the specific Faraday rotation
 F  66  μm and the quality factor Q = 8,05 have been reached for
the crystals with two-layer magnetooptical films of  4  3 4 thickness with m = 7 pairs of layers in Bragg mirrors. The maximal value of
amplification was t = 44.
Advantages: The specific Faraday rotation of the created structure is
more then twice higher while the technology cost is several times lower
with respect to world analogs because single crystal materials were not
used for substrates and Bragg mirrors.
Field of application: Magnetic microelectronics, magnetooptics,
magnetophotonics, nanophotonics, spintronics – magnetooptical modulators, optical isolators, magnetic field sensors
Contact information:
golub@imag.kiev.ua
+380 (044) 424 34 20
+380 (044) 424 10 20

Transmittance and Faraday
rotation spectra
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Програма розрахунку частот, порогів випромінювання
та власних полів для мод двовимірного
мікрорезонаторного лазера
Організація: Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усікова
НАН України
Короткий опис: Побудована математична модель довільного двовимірного резонатора з активної речовини; розроблений чисельний
алгоритм на підставі розв'язку інтегральних рівнянь по контуру
резонатора методом Найстрьома.
Переваги: Математично обґрунтована збіжність, порівняна економічність, велика швидкість розрахунків.
Галузі застосування: Комп’ютерне моделювання частот, порогів
та випромінювання власних мод мікрорезонаторних напівпровідникових, полімерних та кристалічних лазерів нанорозмірної товщини з покращеними характеристиками; може бути використана
для обґрунтування та перевірки наближених методів моделювання
мікролазерів і нанолазерів.
Контактна інформація:
anosich@yahoo.com
+38 (057) 720 37 82
+38 (057) 316 21 05

Власне поле та діаграма
випромінювання для однієї
з мод мікролазера з контуром
у вигляді спіралі

Власне поле та діаграма
випромінювання для однієї
з мод мікролазера з контуром
у вигляді кайта
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Software for the computation of the spectra, thresholds,
and natural fields of the modes
of a two-dimensional microcavity laser
Organization: O. Ya. Usikov Institute of Radiophysics and Electronics of the NAS of Ukraine
Description: Mathematical model has been built of an arbitrary twodimensional resonator of active material; numerical algorithm has been
developed based on the solution of the boundary integral equations using
a Nystrom method.
Advantages: Mathematically grounded convergence, relative efficiency,
great speed of computations.
Field of application: Computer-aided modeling of the spectra, thresholds and modal fields of semiconductor, polymer, and crystalline lasers of nanoscale thickness having improved characteristics; can be
used for verification and testing of the approximate methods of modeling of microlasers and nanolasers.
Contact information:
anosich@yahoo.com
+38 (057) 720 37 82
+38 (057) 316 21 05

Near field and emission pattern
for a mode of a spiral-shaped
microcavity laser

Near field and amission pattern
for a mode of a kite-shaped
microcavity laser
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Технологія автоемісійних катодів на основі
регулярних ансамблів нанодротин кремнію
в діелектричних матрицях
Організація: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Національний університет “Львівська політехніка” МОН України
Короткий опис: Розроблена технологія формування автоемісійних
катодів на основі регулярних ансамблів нанодротин кремнію в
діелектричних матрицях Формування впорядкованих матриць
нанодротів кремнію в самоорганізованих порах оксиду алюмінію
вміщує в себі базові технологічні процеси електрохімічного
окислення алюмінію та росту нанодротин кремнію з парогазової
фази за низького тиску (LP CVD). Технологія забезпечує впорядкований ріст нанодротин кремнію в заданих місцях на поверхні
підкладки, які визначаються порами в плівці оксиду алюмінію.
Формування пор відбувається в процесі самоорганізованого росту
під час електрохімічного окислення алюмінію. Діаметр кремнієвих
нанодротів визначається діаметром пор, які в свою чергу задаються
умовами електрохімічного окислення (зокрема, складом електроліту) і можуть бути контрольовано змінені в діапазоні від 5 до 150
нм.
Переваги: Нанотехнологія вирощування нанодротів кремнію в
самоорганізованих порах оксиду алюмінію ґрунтується на добре
розроблених процесах електрохімічного травлення та росту з
парогазової фази за низького тиску. Вона забезпечує формування
впорядкованих матриць кремнієвих нанодротів з наперед заданим
діаметром та густиною.
Поряд з тривалим часом експлуатації перевагою запропонованих автоемісійних катодів є низька робота виходу, яка значно
знизить споживану потужність пристрою.
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Technology of the field emission cathodes based on regular
ensembles of silicon nanowires in dielectric matrices
Organizations: V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
of the NAS of Ukraine, National University “Lviv Polytechnic” of the
MES of Ukraine
Description: The technology of field emission cathodes based on regular
ensembles of silicon nanowires in dielectric matrices has been developed. Formation of ordered silicon nanowires in the matrix of selforganized pores of alumina includes basic processes of electrochemical oxidation of aluminum and growth of silicon nanowires from vapor
phase at low pressure (LP CVD). Technology provides an orderly growth
of silicon nanowires in determined places on the substrate surface that
is defined by pores in the film of aluminum oxide. Formation of pores
is in the process of self-organized growth during the electrochemical
oxidation of aluminum. Diameter of silicon nanowires is defined by
pore size, which in turn is caused by the conditions of the electrochemical oxidation (e.g. electrolyte composition) and can be changed
in the control manner in the range from 5 nm to 150 nm.
Advantages: Nanotechnology of silicon nanowires growth in self-organized pores of alumina bases on the well-developed process of electrochemical etching and growth from the vapor phase at low pressure.
It provides the formation of ordered silicon nanowires matrix with predetermined diameter and density.
Along with long operation the advantage of offered field emission
cathodes is the low work function, which greatly reduces the power
consumption of the device.
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Галузі застосування: Нанотехнологія для формування кремнієвих
вістрійних матриць забезпечить формування впорядкованих
масивів кремнієвих нанодротів з наперед заданими діаметром та
густиною для використання в вакуумній та твердотільній
наноелектроніці (системи нанобачення (nanovision) з вузьким
спектром емітованих електронів для дослідження нанооб’єктів,
моніторингу довкілля, електронні інтелектуальні пристрої, генератори НВЧ сигналів, польові емісійні матриці, наносенсори та
ін.).
Контактна інформація:
anatoliy.evtukh@gmail.com
+38 (044) 525 62 07
+38 (044) 525 83 42

Модельне зображення кремнієвих
нановістрів в порах Al2O3 матриці
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Field of application: Nanotechnology for forming of silicon tip matrices promote the formation of ordered arrays of silicon nanowires with
predetermined diameter and density for use in vacuum and solid-state
nanoelectronics (nanovision system with the narrow spectrum of emitted electrons for the study of nano-objects, environmental monitoring,
electronic intelligent devices, generation of microwave signals, field
emission matrix, nanosensors et al.).
Contact information:
anatoliy.evtukh@gmail.com
+38 (044) 525 62 07
+38 (044) 525 83 42

SEM images of porous Al2O3 matrix and silicon nanowires:
Tgrowth = 580 °С, t = 5 min
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Наноструктурні нітридні покриття на поверхні
алюмінієвих сплавів та технологія їх осадження
Організація: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН
України
Короткий опис: Розроблена технологія низькотемпературного
осадження нітридних наноструктурних покриттів на поверхні
алюмінієвих сплавів з використанням серійного промислового
обладнання для катодного вакуумно-дугового плазмового осадження типу “Булат”. Запропонований новий підхід до модифікації
поверхонь дугового катоду і підкладки за допомогою іонного джерела, що забезпечує бомбардування матеріалів потоком низькоенергетичних йонів. Цей підхід зробить можливим осадження твердих покриттів з хорошою адгезією на матеріали з низькою температурою топлення.
Переваги: Технологія дає змогу здійснювати осадження наноструктурних покриттів з нітридів титану та алюмінію на поверхні алюмінієвих сплавів за температури 80–100 °С на відміну від процесів
нанесення покриттів, що супроводжуються суттєвим нагріванням
та випаровуванням поверхневих шарів матеріалу. Покриття характеризуються високою корозійною стійкістю та зносостійкістю, значення яких перевищують аналогічні характеристики, що отримані
під час використання методу йонно-плазмового осадження.
Галузі застосування: Нанесення твердих покриттів на деталі машин та декоративні покриття в машинобудуванні, авіаційна та космічна промисловість, медична техніка, електронна техніка.
Контактна інформація:
vasil@imp.kiev.ua
+38 (044) 424 25 20

Схема розробленого
джерела Пеннінга

Покриття з нітриду алюмінію (прозорі, зліва) і нітриду титану (золотисті, справа), що осаджені методом КДВО на робочі поверхні поршнів автомобільного двигуна внутрішнього згорання
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Nitride nanostructured coatings on the Al-based
alloys surface and deposition technology
Organization: G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the NAS
of Ukraine
Description: Technology of the low temperature deposition of nitride
nanostructured coatings on the Al-based alloys surface is developed
using the industrial-size commercial cathode vacuum arc plasma deposition machine of type “Bulat”. A new approach for modification of
the arc cathode and substrate surfaces by using an ion source for low
energy ion bombardment is suggested. This approach will make it possible to deposit nanocoatings with good adhesion on low-melting material.
Advantages: Technology allows to carry out deposition of nitride
nanostructured coatings on the Al-based alloys surface at the temperature of 80–100 °С in contrast to other coating deposition processes
which are accompanied by essential heating and evaporation of the
surface layers of the material. Сoatings are characterized by high corrosion resistance and wearproofness, the values of which exceed similar ion plating parameters.
Field of application: Hard material coatings of machine elements and
decorative coatings in mechanical engineering, aircraft and space industry, medical engineering and electronic engineering.
Contact information:
vasil@imp.kiev.ua
+38 (044) 424 25 20

Plant ННВ-6,6
(type “Bulat”)
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Формування мікро-, наноструктур в оптичних
конструкційних матеріалах під впливом
фемтосекундних лазерних імпульсів
Організація: Інститут фізики НАН України
Короткий опис: Філамент-індуковане об’ємне мікро- та наноструктурування оптичних конструкційних матеріалів для створення елементів мікрооптики (масиви мікролінз, мікрохвильоводи,
розгалужувачі світлових пучків тощо; наноструктурування поверхонь тугоплавких металів під впливом опромінення фемтосекундними лазерними імпульсами для задач плазмосенсорики та мікрооптики.
Переваги: Порівняно з традиційними методами фото-, та
електронно-променевої літографії: нижча собівартість, висока
структурна досконалість ґраток з малим періодом, експресивність
технологій, отримання регулярних структур на поверхнях з різною
кривизною, зокрема оптичні волокна.
Галузі застосування: Телекомунікаційні технології, мікрооптика
та плазмосенсорика.
Контактна інформація:
blon@iop.kiev.ua
+38 (044) 525 98 10

Мікрохвильовод в об’ємі Аs4Ge30S66, отриманий під впливом
опромінення фемтосекундними імпульсами
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Formation of micro-, nanostructures in optical construction
materials under the influence of femtosecond laser pulses
Organization: Institute of Physics of the NAS of Ukraine
Description: Filament-induced three-dimensional micro-,
nanostructuring of optical construction materials to create items for
micro-optics (arrays of microlenses, microwaveguides, couplers of light
beams etc.); nanostructuring of surfaces of refractory metals under irradiation by femtosecond laser pulses for problems of plasmon sensing and microoptics.
Advantages: In comparison to traditional methods of photo- and electron beam lithography: lower cost, high structural perfection of gratings with small period, the express technology, ability to produce regular structures on surfaces with different curvature (including optical
fiber).
Field of application: Telecommunication technologies, microoptics,
surface plasmon sensing.
Contact information:
blon@iop.kiev.ua
+38 (044) 525 98 10

A regular lattice on Ti film obtained in scanning mode
by femtosecond laser beam

22

1. Фізика наноструктур

Технологія отримання наноструктурованих
високотемпературних надпровідних купратних плівок
методом двопроменевого лазерного осадження
Організація: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН
України
Короткий опис: Розроблено технологію двопроміневого лазерного
осадження наноструктурованих плівок високотемпературного надпровідника YBa2Cu3O7–δ (YBCO) з імплантованими наночастинками діелектричної фази BaZrO3 (BZO) для потреб сучасної електротехніки та електроніки.
Переваги: Розроблена технологія дає змогу отримувати плівки та
покриття з надвисокою струмонесучою здатністю – більш ніж 106
А/см2 за азотних температур (78 К), а також матеріали для НВЧ
електроніки з малим поверхневим опором та широким діапазоном
лінійності НВЧ-відгуку.
Галузі застосування: Електрпровідні елементи та лінії електропередачі з надвисокою струмонесучою здатністю; НВЧ-фільтри,
резонатори, лінії передачі для НВЧ електроніки та телекомунікації.
Контактна інформація:
flis@imp.kiev.ua
+38 (044) 424 11 31
+38 (044) 424 25 61

Установка для отримання наноструктурованих високотемпературних надпровідних купратних плівок методом
двопроменевого лазерного осадження

Мікроскопічне
зображення плівки

1. Physics of Nanostructures

23

The technology for the production of nanostructured
high-temperature superconducting couprate films
by two-beam pulse-laser deposition method
Organization: G. V. Kurdymov Institute for Metal Physics of the NAS of
Ukraine
Description: The two-beam pulse-laser deposition technology was
elaborated for production of high-temperature superconductor (HTS)
YBa2Cu3O7–δ (YBCO) thin films and coatings, containing dielectric
phase BaZrO3 (BZO) nanoparticles inclusions. These films are of interest for applications in the modern electrical engineering and electronics.
Advantages: The elaborated technology provides fabrication of HTS
films and coatings with extremely high current-carrying abilities at
liquid nitrogen temperatures (78 K) as well as materials for microwave
electronics which possess low surface resistance and wide range of
linear response at microwave frequencies.
Field of application: Electrical conductors and transmission lines with
an extremely high current-carrying abilities; microwave filters, resonators, transmission lines for microwave electronics and telecommunications.
Contact information:
flis@imp.kiev.ua
+38 (044) 424 11 31
+38 (044) 424 25 61

Decrease of the microwave surface resistance and its linearizaEffect of BZO nanoparticles addi- tion caused by addition of BZO
tion on the critical current densityof nanoparticles inside the YBCO
YBCO films (T = 78 K)
film
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Технологія зчеплення матеріалів і наноструктурування
границі розділу під час зварювання вибухом
Організація: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН
України
Короткий опис: Запропоновано низку механізмів, які пояснюють
природу зчеплення матеріалів під час зварювання вибухом, зокрема
фрагментацію типу подрібнення та виникнення наноструктурних
елементів на поверхні розділу, таких як виступи, сплески та зони
розплавлення.
Переваги: Запропоновані механізми й підходи дають змогу вдосконалити практичні методи зварювання вибухом та отримати з’єднання, які раніше не вдавалося створити. Це зумовлено тим, що вдається запобігати виникненню зон ризику, які гальмували розвиток
такої технології.
Галузі застосування: Зварювання вибухом різних матеріалів,
зокрема таких, які не змішуються між собою, з метою створення
різноманітних виробів великих розмірів для застосування у важкій
промисловості, наприклад, оболонок коксових камер.
Контактна інформація:
ivanov@imp.kiev.ua
+38 (044) 424 15 48
+38 (044) 424 25 61

Різноманітні ефекти фрагментації та наноструктурування
поблизу границі розділу при зварюванні вибухом титану з орторомбічним алюмінідом титану (сплави ВТІ-1 та ВТІ-4)
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Technology of material cohesion and interface
nanostructuring in the explosive welding
Organization: G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the NAS
of Ukraine
Description: A number of mechanisms was proposed to explain the
nature of material cohesion in explosive welding, including the crushing-type fragmentation and formation of nanostrusture elements at the
interface, such as protrusions, spikes, and zones of localized melting.
Advantages: The mechanisms and approaches proposed allow one to
improve practical methods of explosive welding and obtain joints of
materials that could not be obtained before, owing to avoiding formation of risk zones which hindered advances in this technology.
Field of application: Explosive welding of different kinds of materials, including immiscible ones, for production of various welded items
of large mass to be used in the heavy industry, e. g. jackets of coke
drums.
Contact information:
ivanov@imp.kiev.ua
+38 (044) 424-15-48
+38 (044) 424-25-61

Various effects of fragmentation and nanostructuring near the interface in explosive welding of titanium and orthorhombic titanium
aluminide (alloys VTI-1 and VTI-4)
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Механічно-чутливий пружній та електропровідний
нанокомпозитний матеріал з вуглецевими
та металевими наповнювачами
Організації: Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА
України, Інститут фізики НАН України, Інститут металофізики
ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
Короткий опис: Розроблено та створено новий електропровідний
матеріал на підставі пружного силікону з металевими і вуглецевими
домішками. Матеріал демонструє лінійну залежність струму від
зовнішнього тиску. Реєструвати силу можна прямим вимірюванням
електричного струму крізь електропровідний матеріал.
Переваги: Технологія є простою в апаратному рішенні та дешевою
з точки зору використаних матеріалів. У порівнянні з іншими відомими технологіями вона дає змогу зформувати 1D орієнтовану
структуру провідної фази композитного матеріалу, завдяки чому
розв’язано проблему нестабільності електричного струму зі збільшенням кількості циклів навантаження та розвантаження матеріалу.
Галузі застосування: Акселерометри, гравіметри, датчики тиску
та інші електромеханічні пристрої, де одержаний матеріал використовують як активні елементи.
Контактна інформація:
vyatsenko@gmail.com
+38 (044) 526 30 08
+38 (050) 384 29 67
+38 (044) 526 41 24

Зовнішній вигляд обладнання

Зображення
мікроструктури
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Elastic and conductive mechanically sensitive
nanocomposite material filled with carbon
and metallic additives
Organization: Space Research Institute of the NAS of Ukraine and of
the SSA of Ukraine, Institute of Physics of the NAS of Ukraine,
G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the NAS of Ukraine,
Institute of Macromolecular Chemistry of the NAS of Ukraine
Description: New conductive material based on elastic silicone with
metal and carbon additives has been designed and created. The material exhibits a linear dependence of the current on an external pressure.
The pressure registration can be made by measurement of direct electric current through conductive material.
Advantages: The technology is simple in realization. It is also cheap in
terms of used material. In comparison to other known technologies it
allows us to form 1D oriented structure of conductive phase in composite material. It is allow to solve the problem of electric current instability with increasing the number of load/unload cycles.
Field of application: Space instrumentation, accelerometers, gravimeters, pressure sensors and other electromechanical devices with sensitive elements based on the obtained material.
Contact information:
vyatsenko@gmail.com
+38 (044) 526 30 08
+38 (050) 384 29 67
+38 (044) 526 41 24

Schematic view of 1D
accelerometer

Changes in load, strain and
current through the sample

1. Фізика наноструктур

28

Новий швидкодіючий та високоефективний
нелінійно-оптичний наноматеріал
Організація: Інститут Фізики НАН України
Короткий опис: Створено наноматеріали на основі золотих наноструктур, в яких нелінійно-оптичні властивості сильно залежать
від параметрів наноструктури. Це дає змогу, змінюючи параметри
наноструктурованого матеріалу, отримати властивості потрібні для
конкретного приладу. Такі структури можуть бути використані для
приладів у оптоволоконних системах, зокрема оптичних комутаторів, оптичних логічних елементів тощо.
Переваги: Основна перевага запропонованих матеріалів, це можливість одночасно отримати і високу оптичну нелінійність, і високу
швидкодію. Наприклад, сучасні високоефективні нелінійно-оптичні матеріали на основі полімерів чи рідких кристалів дають швидкодію на два, три порядки меншу. А сучасні швидкодіючі напівпровідникові матеріали дають на три порядки меншу величину кубіч 3
ної нелінійності χ .
Галузі застосування: У сучасних приладах квантової та оптоелектроніки, системах оптичної обробки інформації.
Контактна інформація:
brodyn@iop.kiev.ua
+38 (044) 525 54 68

Зображення острівцевої плівки золота
з невпорядкованим розміщенням наночастинок
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New fast and highly effective nonlinear
optical nanomaterial
Organization: Institute of Physics of the NAS Ukraine
Description: Created materials are based on gold nanostructures. Optical nonlinear properties of such materials are highly dependent on
parameters of structure. So, it gives possibility to change parameters
of nanostructured material and to get properties needed for particular
device. This structures could be used for devices in optical fiber systems such as optical switchers, optical logic elements etc.
Advantages: The main preference of the materials in question is the
possibility of obtaining a material with the high nonlinearity and the
very small response time simultaneously. For comparison, highly effective contemporary polymer or liquid crystal optical nonlinear materials have the response time two or three orders of magnitude lower.
Up-to-date fast semiconductor materials have optical nonlinear sus 3
ceptibility χ value three orders of magnitude lower..
Field of application: Contemporary quantum electronics and optoelectronics devices, optical information data processing systems.
Contact information:
brodyn@iop.kiev.ua
+38 (044) 525 54 68

Image of island gold film with ordered placement
of nanoparticles with different size
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Методи комплексної характеризації
рідкокристалічних нанокомпозитів
Організації: Інститут фізики НАН України, Інститут біоколоїдної
хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, Інститут сцинтиляційних
матеріалів НАН України
Короткий опис: Розроблено комплекс взаємодоповнюючих експериментальних методів для характеризації розроблюваних рідкокристалічних нанокомпозитів, що містять нематичні та холестеричні суміші як матрицю та дисперговані в ній вуглецеві нанотрубки (одно- або багатостінкові) як допанти, з можливим включенням нано- і мікрочастинок інших типів. Методи містять
спектрофотометрію (зокрема, визначення оптичного пропускання
в залежності від температури), диференціальну сканувальну калориметрію, електрофізичні дослідження (діелектричну спектроскопію, кондуктометрію), оптичну мікроскопію, спектроскопію
селективного відбивання, інші методи фізико-хімічного аналізу, а
також низку методів сингулярної оптики. Для кожного рідкокристалічного наноматеріалу визначаються параметри фазових переходів,
дається оцінка гомогенності та гетероструктурованості утворюваних фазових станів, оптична прозорість, електропровідність та
діелектрична проникність залежно від прикладеного електричного
поля (для електрооптичних комірок, конденсаторів керованої
ємності та інших пристроїв мікро- та оптоелектроніки), а також
стабільність цих характеристик у часі. Останнє є особливо важливим, оскільки основною проблемою при створенні таких наноматеріалів є схильність нанотрубок до агрегації – оптимальний склад
рідкокристалічного матеріалу має забезпечувати поєднання
взаємно суперечливих вимог (прозорість, чутливість до електричного поля тощо в поєднанні з високою часовою стабільністю).
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Methods for integrated characterization
of liquid-crystal nanocomposites
Organizations: Institute of Physics of the NAS of Ukraine, F. D. Ovcharenko Institute of Biocolloidal Chemistry of the NAS of Ukraine, Institute for Scintillation Materials of the NAS of Ukraine
Description: a set of complementary experimental techniques is developed for characterization of the novel liquid crystal nanocomposites,
including mixtures of nematic and cholesteric liquid crystal hosts with
single walled or multiwalled carbon nanotubes as a dopant, which may
contain also other types of nano and micro particles. The set of techniques comprises spectrophotometry (in particular, measurements of
the thermal dependencies of optical activity), differential scanning calorimetry, electrophysical methods (dielectric spectroscopy, conductometry), optical microscopy, selective reflection spectroscopy, other instrumental methods of physicochemical analysis, and a number of singular optics techniques. It allows to estimate for each liquid crystal
nanocomposite concerned parameters of its phase transitions, homogeneity and heterostructuring of the phase states it can create, its optical transparency, electrical conductivity and dielectric permittivity dependencies versus applied electrical field (in electro-optical cells, controlled capacitors and other microelectronic and optoelectronic devices),
and also time stability of these characteristics. The latter is especially
important, as far as the tendency of nanotubes to aggregation is the
major problem in development of such nanomaterials: the optimum
composition of a liquid crystal material should provide combination of
inconsistent parameters (transparency, electric field sensitivity, etc.,
simultaneously with their high time stability).
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Переваги: Запропоновані методи характеризації є відносно простими і не потребують спеціального складного обладнання; визначення характеристик здійснюється з використанням стандартних
приладів, а новизна полягає в розроблених оригінальних методиках
та умовах приготування зразків та проведення вимірювань, що
забезпечує високу надійність результатів.
Галузі застосування: Нові функціональні матеріали на основі анізометричних наночастинок у м'яких анізотропних середовищах для
систем запису, опрацювання і відображення інформації та пристроїв
мікро- та оптоелектроніки.
Контактна інформація:
marat.soskin@gmail.com,
+38 (044) 525 55 63
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Advantages: the techniques proposed for characterization of the liquid
crystal nanocomposites are relatively simple and do not require any
special sophisticated equipment. The measurements can be performed
using standard equipment, and novelty of proposal lies in original methods developed for preparation of material samples and original measurement procedures, which provide high reliability of the measurement results.
Field of application: novel purposeful materials, based on soft anisotropic hosts filled with anisotropic nanoparticles, designated for information recording, processing and displaying systems and for microelectronics and optoelectronics devices.
Contact information:
marat.soskin@gmail.com
+38 044 (525) 55 63

Single-walled versus
multiwalled carbon
nanotubes:
Structure of aggregates

Multiwalled carbon
nanotubes in COC:
Impact on cholesteric pitch
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Фільтр субміліметрового діапазону
Організація: Радіоастрономічний інститут НАН України
Короткий опис: Робота фільтра заснована на використанні нового
фізичного ефекту, який виникає під час дифракції на періодичній
поверхні провідного середовища і полягає в істотному збільшенні
потоку енергії певного дифракційного порядку, що поширюється
під малим кутом до поверхні розділу. Ефект реалізується за певного
співвідношення між довжиною падаючої хвилі, кутом падіння і
періодом періодичної структури (квазірезонансні умови підсилення). При цьому одночасно відбувається істотне послаблення
випромінювання в нульовому порядку дифракції. Таким чином,
якщо на дифракційну решітку, створену на поверхні металу, падає
випромінювання в широкій смузі частот, то в результаті дифракції
потік енергії комбінаційного спектру, для якого виконані умови
квазірезонансного підсилення, буде проходити майже повністю, а
потік енергії у дзеркально відбитий спектр буде істотно послаблений.
Переваги: Фільтр має один вхід і два просторово розділених виходи, по одному з яких фільтр працює як смуговий, а по іншому –
як режекторний; фільтр має досить вузьку смугу пропускання та
допускає плавне переналагодження центральної частоти пропускання / режекції, зокрема роботу в сканувальному режимі.
Галузі застосування: Спектроскопічні дослідження спектрів
органічних та неорганічних молекул у субміліметровому діапазоні;
неруйнівний контроль матеріалів; створення радіометричної
апаратури субміліметрового діапазону; дистанційне зондування
несанкціонованих матеріалів, зокрема матеріалів, що асоціюються
з вибухівкою та наркотиками, для систем безпеки.
Контактна інформація:
vkgavr@rian.kharkov.ua
+38 (057) 720 33 30
+38 (050) 993 36 63
Установка на базі субміліметрового HCN лазера (  =
= 0,337 мм) для досліджень
резонансної дифракції
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Filter of submillimeter range
Organization: Institute of the Radio-astronomy of the NAS of Ukraine
Description: Work of filter is based on the use of new physical effect
that arises at diffraction on the periodic surface of metal and consist in
the substantial increase of stream of energy of definite order of diffraction that propagate under a small corner to the surface. An effect will
be realized at a certain ratio by length of incidence wave, angle of
incidence and period of structure (quasi resonance terms of enhancement). Thus simultaneously there is substantial weaken of radiation in
the zero order of diffraction.Thus, if on the diffraction grating created
on the surface of metal, a radiation incidents in the wide stripe of frequencies, then as a result of diffraction the stream of energy of combination spectrum for that there are the executed terms of the quasi resonance enhancement will pass almost fully, while a stream of energy in
the mirror removed spectrum will be substantially damped.
Advantages: Afilter has one entrance and two spatially separate outputs on one of which a filter works as bandpass, and other – as rejecting; a filter has a narrow enough bandwidth and assumes tuning of
central frequency of passing/rejecting, including work in the sweepable
mode.
Field of application: Spectroscopy researches of spectrums of organic
and inorganic molecules are in a submillimeter range; non-destructive
control of materials; creation of radiometers apparatus of submillimeter range; remote sensing of unauthorized materials, including materials which are associated with an explosive and drugs, for the systems
of safety.
Contact information:
vkgavr@rian.kharkov.ua
+38 (057) 720 33 30
+38 (050) 993 36 63
Laboratory model of filter of submillimeter range: 1 – diffraction grating;
2 – mechanism of rotation of grating
on the designated angle; 3 – control
computer
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Технологія гідротермального синтезу
плівок діоксиду хрому
Організація: Інститут Магнетизму НАН України та МОН України
Короткий опис: розроблено новий метод гідротермального синтезу тонких плівок діоксиду хрому (CrO2). Синтез виконувався з
використанням триоксиду хрому в якості прекурсора. Як підкладки
для епітаксійного росту плівок CrO2 використовувались монокристали TiO2 (100) зі структурою рутилу. Синтез проводився за
високих температур і високих тисків.
Переваги: Оскільки діоксид хрому метастабільний за нормальних
умов, перевага методу гідротермального синтезу полягає в тому,
що ріст плівок здійснюється за високого тиску і температури в
умовах близьких до термодинамічної рівноваги. Це дає змогу
отримати плівки діоксиду хрому зі значенням поляризації спінів
90 %.
Галузі застосування: CrO2 є половинним металом зі 100 % поляризацією спінів у зоні провідності, тому CrO 2 може використовуватися в спін електронних пристроях, біосенсориці, біотехнології та медицині.
Контактна інформація:
apogorily@yahoo.com
+38 (044) 424 90 95
+38 (044) 434 10 20

Камера високого тиску для
синтезу плівок CrO2:
1 – ємність для прекурсора;
2 – технологічні кільця;
1
3 – тримач підкладки;
4– деталі камери високого
тиску

2

4
3
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Technology of hydrothermal synthesis
of chromium dioxide films
Organization: Institute of Magnetism of the NAS of Ukraine and of
the MES of Ukraine
Description: hydrothermal method for synthesis of chromium dioxide
(CrO2) thin films was developed. Synthesis was performed using chromium trioxide (CrO3) as precursor. The rutile form of single crystal of
TiO2 (100) was used as substrate for epitaxial growth of CrO2 films.
Synthesis was carried out at a high temperature and high pressure.
Advantages: Since chromium dioxide is metastable under normal conditions, the advantage of the hydrothermal synthesis method consists
in the fact that the film growth is carried out at high pressure and temperature conditions close to thermodynamic equilibrium. This allows
you to growth of chromium dioxide films with a value of the spin polarization of 90 %.
Field of application: CrO2 is a half-metallic material with a nearly 100
% spin polarization in the conduction band. Accordingly, CrO2 would
be expected to be suitable for spin electronic devices, biosciences, biotechnology and medicine.
Contact information:
apogorily@yahoo.com
+38 (044) 424 90 95
+38 (044) 434 10 20

Conduction of Andreev
contact Pb-CrO2 (001) at
temperature Т = 4,2 К
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Технологія формування магнітних тунельних
контактів на основі напівметалевих феромагнетиків
Організація: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН
України
Короткий опис: Формування магнітних тунельних контактів
(МТК) відбувалося на основі напівметалевих феромагнетних електродів, а саме, були використані деякі сплави Гейслера (СГ)
(Co2CrAl, Co2Cr0.6Fe0.4Al, Fe2MnGa), а також деякі інші феромагнетики, як бар’єрний шар використовували MgO. Визначено умови,
яким мають задовольняти компоненти МТК та досліджено вплив
атомної структури плівок СГ на їх фізичні (переважно магнітні та
транспорті) властивості. Показано, що такі МТК демонструють
магніторезистивний ефект, величина якого на декілька порядків
перевищує магніторезистивний ефект у феромагнетиках, які складають МТК.
Переваги: МТК на основі напівметалевих феромагнетиків демонcтрують значну величину магнітоопору в невеликих магнітних полях, яка на декілька порядків перевищує величину магнітоопору
класичних феромагнетиків (заліза, кобальту, пермалою тощо), що
відкриває перспективи їх практичного використання як сенсори
магнітного поля. Крім цього, магнітний тунельний контакт можна
розглядати також як елемент нового покоління пам’яті типу MRAM
(Magnetic Random Access Memory).
Галузь застосування: Спінтроніка
Контактна інформація:
kudr@imp.kiev.ua
+38 (044) 422 95 82
+38 (044) 424 25 61
Згори – вплив магнітного поля на
вольт-амперну характеристику МТК
Cr/Cu/Fe2 MnGa/MgO/Ni80Fe20 . Цей
контакт має товщину бар’єрного
шару 1,56 нм, а висоту бар’єру –
1,52 В.
Знизу зображена залежність величини магнітоопору МТК в полі 1000
Е за кімнатної температурі від
прикладеної до нього напруги
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Forming magnetic tunnel contact technology
based on submetallic ferromagnets
Organization: G. V. Kurdyumov Institute of Metal Physics of the NAS
of Ukraine
Description: Tunnel junctions (MTJ) are formed on the basis of halfmetallic ferromagnets. As half-metallic ferromagnets some of Heusler
alloys (HA) (Co2CrAl, Co2Cr 0.6Fe0.4Al, Fe2MnGa) as well as other
ferromegnets were used with MgO as a barrier layer. Also there were
defined conditions which may satisfy components of the MTJ. The
effect of atomic disorder on the physical (mainly magnetic and transport) properties of HA films has been investigated. It was shown that
such a MTJs demonstrate magnetoresistive effect which value exceeds
many times the corresponding magnetoresistive effect of the ferromagnetic electrodes of MTJ.
Advantages: Magnetic tunnel junctions based on half-metallic ferromagnets exhibit significant magnetoresistive effect at relatively low
magnetic fields which exceeds by several orders of the magnetoresistive
effect of such a ferromagnets as iron, cobalt, permalloy, etc. This opens
perspectives of their practical application as magnetic sensors. Furthermore, MTJ can be considered as a key element of new generation
of memory – MRAM (Magnetic Random Access Memory).
Field of application: Spintronic
Contact information:
kudr@imp.kiev.ua
+38 (044) 422 95 82
+38 (044) 424 25 61

Substrate with size 8×24 mm2 on which apply 4 magnetic tunnel junction
(MTJ) of 50×50 m2 (left) and clamping system of giltcontacts for measuring galvanomagnetic characteristics of MTJ
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Об’ємний високоміцний нанокристалічний
титан підвищеної чистоти
Організація: Фізико-технічний інститут низьких температур
ім. Б. І. Вєркіна НАН України
Короткий опис: Створена технологія (метод) з одержання об’ємного нанокристалічного титану (цирконію та інших) що полягає в
кріомеханічній фрагментації зерна (КМФЗ). Наукова основа розробки – схильність вказаних металів до механічного двійникування
за кріогенних температур.
Переваги: Метод КМФЗ є єдиним з відомих технологічних способів, що дає змогу отримати об’ємний нанокристалічний титан з
нанорозмірними зернами до 30 нм, зі стабільнішим структурним
станом і без значних обмежень на розміри напівфабрикату. Межа
плинності титану високої чистоти може бути підвищена до
 0,2  1000 МПа. Під час реалізації методу використовується стандартне устаткування, що забезпечує можливість створення промислового варіанту.
Галузі застосування: Аерокосмічна галузь, машинобудування,
медицина (виробництво трансплантатів та інших виробів медичного призначення).
Контактна інформація:
moskalenko@ilt.kharkov.ua
+38 (095) 076 61 10

Механізм фрагментації зерна в титані
внаслідок механічного двійникування
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Bulk superstrong high purity nanocrystalline titanium
Organization: B. I. Verkin Institute for Low Temperature Physics and
Engineering of the NAS of Ukraine
Description: A technology (method) to obtain bulk nanocrystalline titanium (zirconium), which consists in cryomechanical grain fragmentation (CMGF), has been created. The scientific basis of the development is the propensity of these metals to twinning at cryogenic temperatures.
Advantages: CMGF method is the only one known technological
method that allows to obtain bulk nanocrystalline titanium with nanoscale
grain down to 30 nm, with a more stable structure and without significant limitations on the size of the semifinished product. The yield
strength of bulk high purity nanocrystalline titanium can be increased
to 100 MPa. In implementing CMGF method standard equipment is
used, allowing the creation of an industrial version.
Field of application: Aerospace, mechanical engineering, medicine
(making transplants and other medical products.
Contact information:
moskalenko@ilt.kharkov.ua
+38 (095) 076 61 10

Dark-field lectron
microscopy image

histogram of grain size
distribution
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Технології синтезу електропровідних алмазів для вістер
нанозондів та їхнє використання для виготовлення
наностуктур за атмосферних умов та у вакуумі
Організація: Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН
України
Короткий опис: Розроблена технологія дає змогу отримувати
електропровідні монокристали алмазу для вістер сканувальних
зондових мікроскопів та виготовляти за їхньою допомогою
наноструктури з роздільною здатністю 1 нм за атмосферних умов
та досліджувати поверхневі структури з атомарною роздільною
здатністю в умовах вакууму.
Переваги: Напротивагу відомим технологіям нанолітографії,
призначеним для виготовлення поверхневих наноструктур,
розроблені технічні засоби та методики дають змогу створювати
об’ємні наноструктури внаслідок наномеханічного оброблення
поверхні алмазним вістрям сканувального зондового мікроскопу.
Галузі застосування: Наноелектроніка, комп’ютерна техніка,
наукові прилади, біологія.
Контактна інформація:
olysenko@yahoo.com
+38 (095) 154 95 39

Формування канавок на поверхні
кремніюз нанометровою
роздільною здатністю

Зображення атомарної
структури кремнію
отримане алмазним
вістрям СТМ
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Technologies for the synthesis of conductive diamonds
for tips of nanoprobes and their using for production
of nanostructures at atmospheric and vacuum conditions
Organization: V. N. Bakul Institute for Superhard Materials of the NAS
of Ukraine
Description: The technologies allow obtain conductive single crystals
diamonds for tips of scanning probe microscopes and produce
nanostructures with resolution of 1 nm at atmospheric conditions and
investigate surface structures with atomic resolution under vacuum.
Advantages: In contrast to the well-known nanolithography technology for the manufacture of surface nanostructures, developed hardware and techniques allow the creation of three-dimensional
nanostructures by surface nanomachining with diamond tip of scanning probe microscope.
Field of application: Nanoelectronics, computer equipment, scientific
instruments, biology.
Contact information:
olysenko@yahoo.com
+38 (095) 154 95 39

Electrically-conductive
diamond tip

Probe with diamond tip
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Інтерфейсні біофункціональні наноструктури
на основі золота для методу ППР
Організації: Інститут молекулярної біології і генетики НАН
України, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
НАН України, Інститут експериментальної патології, онкології та
радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України
Короткий опис: Розроблено нові підходи до формування інтерфейсних наноструктур для іммобілізації біологічно-активних комнонентів на поверхні перетворювача поверхнево плазмового резонансу (ППР). Показано, що саме послідовна обробка поверхні золота тіоціанатом та білком А Staphylococcus aureus, дає змогу отримувати активні, орієнтовані на поверхні структури, які здатні розпізнавати досліджувані речовини (білки тощо).
Переваги: Перевагами інтелектуальних систем на основі ППР, що
модифіковані наноорганізованими чутливими архітектурами, є
змога створити чутливі системи з унікальними профілями селективності щодо широкого класу хімічних чи біологічних сумішей,
низька ціна, висока стабільність та змога формувати мікромасиви.
Це дає змогу створювати багатокомпонентні поверхневі структури
для детектування в плазмі крові та тканинах пухлин секреторних
білків, визначення яких може бути використано для розроблення
протоколів діагностики. Це особливо важливе для ранньої та своєчасної діагностики захворювань людини.
Галузі застосування: Експериментальна та клінічна медицина,
ветеринарія, наукові дослідження, онкомаркери.
Контактна інформація:
v.i.kashuba@imbg.org.ua
+38 (044) 526 07 09

Різні типи гідрофільних лігандів на поверхні наночастки
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Interface bionanofunctional nanostructures
based on gold for SPR
Organizations: Institute of Molecular Biology and Genetics of the NAS
of Ukraine, V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of
the NAS of Ukraine, R. Ye. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of the NAS of Ukraine
Description: Novel approaches for the formation of interface
nanostructures for the immobilization of bioactive components on the
surface of surface plasmon resonance (SPR) transformer are
developed. It is shown that it is consistent surface treatment with gold
thiocyanate and protein A from Staphylococcus aureus, allows getting
an active, surface oriented structures that are able to recognize the test
substances (proteins, etc.).
Advantages: The advantages of intelligent systems based on SPR, which
is modified with nano-organized sensitive architectures, are the ability
to create sensory systems with unique selectivity profiles for a wide
class of chemical or biological mixtures, low price, high stability and
possibility to construct microarrays. It allows creating a multi-component surface structures for detecting plasma secretory proteins in cancer patients. It’s determination could be used for developing of the
diagnostic protocols. This is particularly important for early and timely
diagnosis of human diseases.
Field of application: Experimental and clinical medicine, veterinary
medicine, scientific research, tumor markers etc.
Contact information:
v.i.kashuba@imbg.org.ua
+38 (044) 526 07 09

SPR kinetics for
immobilization of
bioactive components
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Нанотехнологія створення активних елементів джерел
НВЧ-випромінювання в терагерцовому діапазоні
на основі напівпровідникових структур A3B5
з наноструктурними буферними шарами
і структурованими дифузійними бар’єрами
Організації: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
НАН України, Державне підприємство НДІ “Оріон”
Короткий опис: Розроблена базова технологічна схема виготовлення чіпів активних НВЧ елементів n+–n–n+ типу на основі епітаксійних структур GaN на високолегованій підкладці.
Переваги: Контактна металізація з наноструктурованими дифузійними бар’єрами TiBx забезпечує термостійкість і стабільність омічних контактів до температури швидкої термічної обробки 750 °С.
За таких розігрівів, що притаманні для GaN активних елементів
НВЧ-випромінювання в терагерцовому діапазоні не відбувається
зміни електрофізичних і структурних властивостей омічних контактів.
Галузі застосування: активні елементи НВЧ-випромінювання в
терагерцовому діапазоні.
Контактна інформація:
VolodymyrSheremet@gmail.com
+38 (044) 525 62 61
+38 (044) 525 61 82
bms@i.kiev.ua
+38 (044) 456 05 48

Чіп активного елемента на основі структури GaN n+–n–n+ типу на
високолегованій підкладці (   0, 02 Ом·см) n+ 4HSiC: 1 – ізолююча
область GaN (  ~ 1010 Ом·см)
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Nanotechnology for active elements of THz radiation
sources based on III V semiconductor structures
with nanostructured buffer layers
and structured diffusion barriers
Organizations: V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
of the NAS of Ukraine, Public Enterprise Research Institute “Orion”
Description: A basic manufacturing scheme for chips of microwave
active n+–n–n+–elements based on GaN epitaxial structures on a heavily
doped substrate is developed.
Advantages: Contact metallization with TiBx nanostructured diffusion
barriers ensures heat resistance and stability of ohmic contacts at rapid
thermal annealing (750 °C). No changes of electrical and structural
properties of ohmic contacts appear at such heating that is typical for
GaN active elements of THz radiation sources.
Field of application: active elements of THz radiation sources.
Contact information:
VolodymyrSheremet@gmail.com
+38 (044) 525 62 61
+38 (044) 525 61 82
bms@i.kiev.ua
+38 (044) 456 05 48

A chip of an active element based on new n+–n–n+–GaN structures on
a heavily doped (   0,02   cm ) n+ 4HSiC substrate: 1 – GaN insulating (   1010   cm ) region

48

2. Технології напівпровідникових наноструктур

Нанотехнологія виготовлення високоефективних діодів
Ганна терагерцового діапазону на основі фосфідіндієвих
епітаксійних структур з вбудованими буферними
“еластичними” нанопористими шарами
Організації: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
НАН України, Державне підприємство НДІ “Оріон”
Короткий опис: Розроблена технологія виготовлення InP діодів
Ганна терагерцового діапазону на основі InP епітаксійних структур
та омічних контактів з наноструктурованими буферними шарами
TiBx. Запропоновано новий механізм формування омічних
контактів і спосіб контролю якості діодів Ганна в експерименті на
пористій підкладці InP.
Переваги: Розроблена технологія дає змогу покращити якість і
надійність діодів Ганна, а також забезпечити значно ефективніший
запуск діодів у робочий режим порівняно зі стандартними GaAs
та InP діодами Ганна. За частот > 100 ГГц InP діоди Ганна за НВЧ
параметрами значно перевищують GaAs діоди Ганна.
Використання InP діодів Ганна в новітніх розробках дає змогу
значно спростити конфігурацію НВЧ апаратури.
Область застосування: НВЧ-техніка, телекомунікаційні
технології, біологія та медицина.
Контактна інформація:
konakova@isp.kiev.com
+38 (044) 525 61 82
ivan@tsua.net
+38 (044) 453 21 17
+38 (044) 456 05 48

Фосфідіндієвий діод Ганна
в корпусі
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Manufacturing technology of high performance THz Gunn
diodes based on the gallium phosphide epitaxial structures
with built-in nanoporous “elastic” buffer layers
Organizations: V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
of the NAS of Ukraine, Public Enterprise Research Institute “Orion”
Description: A manufacturing technology for THz InP Gunn diodes
based on InP epitaxial structures and ohmic contacts with nanostructured
TiBx buffer layers is developed. The Gunn diodes on a porous InP
substrate as well as a new mechanism of ohmic contact formation and
quality control method are proposed and realized.
Advantages: The technology developed makes it possible to improve
Gunn diode quality and reliability as well as to ensure much more efficient starting of diode operating mode as compared with the conventional GaAs and InP Gunn diodes. At frequencies over 100 GHz, the
microwave parameters of InP Gunn diodes are much better than those
of GaAs Gunn diodes. Application of InP Gunn diodes in novel products makes it possible to considerably simplify configuration of microwave devices.
Field of application: microwave devices, telecommunication technologies, biology, medicine.
Contact Information:
konakova@isp.kiev.com
+38 (044) 525 61 82
ivan@tsua.net
+38 (044) 453 21 17
+38 (044) 456 05 48

Fragment of a technological plate
with Gunn diode mesa structures
(frequency range of 90–150 GHz, U
up to 3,5 V, operating I up to 1,5 A)
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Нанотехнології виготовлення елементної бази
НВЧ приладів для діапазону частот 200–600 ГГц
Організації: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
НАН України, Державне підприємство НДІ “Оріон”
Короткий опис: Запропоновано нанотехнологію створення
елементів інтегральних схем терагерцового діапазону на основі
тонких підкладинок з різними системами металізації, що
забезпечують малі втрати в діапазоні частот 200–600 ГГц. Виконано
розробку ескізної конструкторської документації та технологічних
схем виготовлення функціональних модулів терагерцового
діапазону частот: джерел випромінювання на основі помножувачів
частоти на основі діодів з бар’єрами Шотткі (ДБШ), широкосмугових детекторних секцій на ДБШ, субгармонійних змішувачів,
зокрема ланцюгів узгодження. Проведено відпрацювання технічних процесів їхнього виготовлення. Виготовлено експериментальні
зразки та проведено дослідження їхніх параметрів.
Переваги: Можливість створення вітчизняних новітніх нанотехнологій виготовлення перспективних функціональних модулів
терагерцового діапазону та новітньої апаратури на їхній основі
для діапазону частот 200–600 ГГц. Застосування оригінальних
вітчизняних технологій дає змогу створити новий клас вітчизняної
високонадійної конкурентоздатної елементної бази для електроніки. Розроблені базові нанотехнології дають змогу зменшити на
15–20 % втрати в активних елементах інтегральних схем терагерцового діапазону в порівнянні з традиційними мікрохвильовими
технологіями.
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Manufacturing nanotechnologies for element base
of microwave devices operating
in the 200–600 GHz frequency range
Organizations: V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
of the NAS of Ukraine, Public Enterprise Research Institute “Orion”
Description: Basic manufacturing nanotechnologies for elements of
THz integrated circuits based on thin substrates with various metallization systems (that ensure low losses in the 200–600 GHz) were developed. The design documentation drafts and manufacturing schemes
for THz functional modules (radiation sources based on frequency multipliers with Schottky barrier diodes, broad band detector sections with
Schottky barrier diodes, subharmonic mixers including matching circuits) are developed. The corresponding manufacturing processes are
refined. The experimental models are made and their parameters are
studied.
Advantages: Development of novel domestic manufacturing
nanotechnologies for promising THz functional modules and new devices based on them. Application of unique domestic technologies
makes it possible to develop a novel class of highly reliable competitive domestic element base for electronics. Developed nanotechnologies
allow to reduce up to 15–20 % losses in active elements of THz integrated circuits compared to conventional microwave technologies.
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Галузі застосування: Функціональні модулі терагерцового
діапазону є ключовими елементами під час розроблення новітніх
радіотехнічних систем терагерцового діапазону і терагерцових
технологій для систем радіолокації, радіонавігації, радіобачення,
медицини, біології, митного та антитерористичного контролю.
Контактна інформація:
kudryk@isp.kiev.com
+38 (044) 525 61 82
zav456@gmail.com
+38 (044) 456 42 70
+38 (044) 456 05 48

Детекторна секція на діодах з бар’єром Шотткі
для діапазону частот 220–325 ГГц
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Field of application: The THz functional modules are the key elements when developing novel THz radio systems and THz technologies for radio location, radio navigation and radio-wave imaging, medicine, biology, customs inspection and prevention of terrorism.
Contact information:
kudryk@isp.kiev.com
+38 (044) 525 61 82
zav456@gmail.com
+38 (044) 456 42 70
+38 (044) 456 05 48

Section detector diodes with Schottky barrier
for the frequency range 325–400 GHz
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Інтерференційна нанолітографія з використанням
високороздільних халькогенідних фоторезистів
Організація: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Короткий опис: Розроблено технологію інтерференційної нанолітографії (серед них імерсійної) на основі осаджуваних у вакуумі
халькогенідних фоторезистів. Ці фоторезисти характеризуються
високою роздільною здатністю, широкою спектральною областю
світлочутливості та можливістю нанесення на підкладки складної
форми. Халькогенідні фоторезисти можуть бути нанесені в одному
циклі з нанесенням функціональних шарів в мікроелектронному
виробництві. До того ж, такі фоторезисти мають високий показник заломлення (від 2,3 до 3,0 і навіть вище в ультрафіолетовій
ділянці спектру), вони термічно і хімічно стійкі. Поєднання інтерференційної літографії з оригінальними вакуумними фоторезистами дало змогу розробити ефективну технологію формування
періодичних наноструктур з просторовими частотами до 8000 мм–
1
(мінімальні розміри елементів менше 100 нм), зокрема дифракційних ґраток, елементів вводу–виводу випромінювання, поляризаторів, фільтрів, сенсорних і електронно-емісійних структур тощо.
Переваги: Розроблена технологія дає змогу використовувати як
фоторезисти халькогеніди германію – екологічно прийнятніші
сполуки, ніж традиційні халькогеніди миш’яку. Крім того, ціни
ґраток та інших структур, які за своїми характеристиками не будуть
поступатися виробам провідних західних фірм, будуть у 1,5–3 рази
нижчі.
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Interference nanolithography with the use
of high-resolution chalcogenide photoresist
Organization: V. Ye. Lashkaryov Institute of Physics of Semiconductor of the NAS of Ukraine
Description: Institute of Physics of Semiconductor of the NAS of
Ukraine developed interference nanolithography (including immersion)
based on vacuum deposited chalcogenide photoresists. These photoresists are characterized by high resolution, wide spectral range of light
sensitivity and the possibility of deposition onto substrates with complex shape. Chalcogenide photoresists may be deposited in one cycle
with the functional layers in microelectronic manufacturing. Besides it
these photoresists have a high refractive index (from 2,3 to 3,0 and
even higher in the ultraviolet region of the spectrum), they are thermally and chemically stable. The combination of interference lithography with original vacuum photoresist allowed to develop effective technology of forming of periodic nanostructures with spatial frequencies
up to 8000 mm–1 (minimum size of elements less than 100 nm), including diffraction gratings, elements of input-output of radiation, polarizers, filters, sensory structury structures electron emission structures
and so on.
Advantages: In this technology we can used germanium chalcogenides
– more environmentally acceptable compounds than traditionally used
arsenic chalcogenides. Price of gratings and others structures, developed by V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, will be
1,5–2 times lower than the price of leading Western firms analogues
with the same characteristics.

56

2. Технології напівпровідникових наноструктур

Галузі застосування: Голограмні дифракційні ґратки використовуватимуть як диспергуючі елементи в різноманітних спектральних приладах призначених для проведення медико-біологічних
досліджень і аналізів (особливо під час діагностики інфекційних
захворювань на ранніх стадіях), спектральних аналізів в металургійній промисловості, екологічних досліджень тощо. Сенсори на
основі ґраткових елементів вводу–виводу будуть використані в
промисловості, медичних та біологічних дослідженнях, для розв’язання завдань, пов’язаних із захистом довкілля, для аналізу продуктів харчування та напоїв.
Контактна інформація:
indutnyy@isp.kiev.ua
+38 (044) 525 63 42

Дифракційні гратки та інші оптичні елементи виготовлені за
допомогою інтерференційної нанолітографії
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Field of application: Hologram gratings will be used as dispersing
elements in different spectroscopic instruments intended for medical
and biological research and analysis (especially in the diagnosis of
infectious diseases in the early stages), spectral analysis in industry,
environmental analyzes etc. Sensors which are based on grating IO
will be used in industrial, medical and biological research, to solving
of problems associated with environmental protection, for the analysis
of food and beverages.
Contact information:
indutnyy@isp.kiev.ua
+38 (044) 525 63 42

AFM image and profile of bigrating with symmetrical elements
obtained on Si (100) surface
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Метод реєстрації біокомплексів
Організація: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Короткий опис: Метод ґрунтується на реєстрації зміни спектрального положення максимуму смуги екситонної фотолюмінесценції
напівпровідникових квантових точок сполук А2 В6 , зумовленої
приєднанням до них біомолекул (утворенням біокомплексів). У методі
використано ефект зміни спектру випромінювання квантових точок,
який спостерігається під час висушування розчину з біокомплексами
на твердій підкладці й наступних обробках. Виявлені спектральні
зміни можуть бути використані для підтвердження процесу формування біокомплексів.
Переваги: Висока чутливість методу, відносна простота та можливість збільшити проміжок часу, впродовж якого зразок можна
проаналізувати після формування біокомплексу.
Галузі застосування: Біологічні та медичні науки.
Контактна інформація:
bork@isp.kiev.ua
+38 (044) 525 63 40

Зміна кольору випромінювання та спектру фотолюмінесценції
комерційних квантових точок CdSe/ZnS Qdot® 585 від компанії
Invitrogen Inc., зумовлена їхньою біокон’югацією з антитілами IL10
та наступною обробкою
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The method for registration of biocomplexes
Organization: V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
of the NAS of Ukraine
Description: The method is based on the detection of changes in spectral peak position of the excitnic photoluminescence band of II–VI
quantum dots attached to bio-molecules (biocomplexes). The method
utilizes the changes occurred in the luminescence spectrum of quantum dots upon drying of bio-conjugated quantum dot solution on a
solid substrate and subsequent processing. Revealed spectral changes
can be used to confirm the process of formation of biocomplexes.
Advantages: High sensitivity of the method, relative simplicity and
the ability to increase the period of time during which the sample can
be analyzed after the formation biocomplex.
Field of application: Biological and medical sciences.
Contact information:
bork@isp.kiev.ua
+38 (044) 525 63 40
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Технологія лазерного формування
композитних плазмонних наноструктур
Організація: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Короткий опис: Запропоновано технологію одержання нанокомпозитних плівок, що містять масиви плазмонних наночастинок
золота (срібла) у діелектричних матрицях, імпульсним лазерним
осадженням у вакуумі та за тиску в аргоні з прямого високоенергетичного та зворотного низькоенергетичного потоків частинок
ерозійного факела. Гнучкість управління параметрами осадження
плівок дає змогу керувати їхньою структурою, пористістю, постійною ґратки, розмірами наночастинок та їхнім просторовим розподілом, діелектричним оточенням, що забезпечує цілеспрямоване
формування плівок з контрольованими поверхневими локальними
плазмонними та плазмон-поляритонними властивостями широкого
спектра.
Переваги: У порівнянні з іншими відомими технологіями отримання плівок з плазмонними наночастинками золота (срібла) технологія лазерного формування композитних плазмонних наноструктур відзначається можливістю вперше одержати вакуумні нанокомпозитні пористі плазмонні плівки золота (срібла) та плівки з
ґрадієнтними розподілами товщини, розмірів наночастинок і пор.
Плівки пористого золота (срібла) забезпечують велику внутрішню
поверхню для аналітів, що підвищує чутливість сенсорів; формування в порах “гарячих плям”, точок з високим значенням електричних локальних полів, що переважно й зумовлюють поверхневе
підсилення. Ґрадієнтність параметрів плівки дає змогу на одному
зразку одержати широкий спектр структурних плазмонних коливань.
Галузі застосування: Оптика, наноплазмоніка, сенсорика, поверхнево-підсилене комбінаційне розсіяння світла, флуоресценція молекул, фотолюмінесценція квантових точок тощо.
Контактна інформація:
dept_5@isp.kiev.ua
+38 (044) 525 64 57
Спектри пропускання плівок Au залежно
від умов їхнього формування
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The development of laser methods for composite
plasmon nanostructure formation
Organization: V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
of the NAS of Ukraine
Description: Effective techniques for preparation of nanocomposite
film with plasmon gold (silver) nanoparticle arrays into dielectric matrix by means of pulsed laser deposition in both vacuum and argon
atmosphere from the direct high-energy flow of erosion-torch particles
and the backward low-energy one were developed. Flexibility of operate for film deposition parameters allows to control its structure, porosity, lattice constant, nanoparticle sizes and their spatial distribution,
dielectric environment. It provides purposeful film formation with controllable surface local plasmon and plasmon -polariton properties in
wide range.
Advantages: In comparison with other well-known techniques for formation of film with plasmonic gold (silver) nanoparticles these developed techniques keep all the advantages of PLD method and differ by
possibility, for the first time, to form vacuum porous nanocomposite
plasmonic gold (silver) films with gradient of their thickness,
nanoparticle sizes and pores. Films of porous gold (silver) provide large
inner surface for analytes with increasing of sensor sensitivity and they
give abilities to form “hot spots” in pores. These pores are characterized by high efficiency of local electric fields which determines surface enhancement. Gradient of film parameters allows to get a wide
range of structural and plasmonic properties and also to determine their
optimal values in one sample.
Field of application: Optoelectronics, nanoplasmonics, sensorics, surface-enhanced Raman scattering of light, fluorescence of molecules,
photoluminescence of quantum dots etc.
Contact information:
dept_5@isp.kiev.ua
+38 (044) 525 64 57

Dependence of film thickness por-Au from
distance area of film from the axis of
erosion flare d(L)

Nanostructured
gold surface

62

2. Технології напівпровідникових наноструктур

Люмінофор білого світла на основі карбонизованого
нанокомпозитного оксиду кремнію
Організація: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Короткий опис: Люмінофор, який не містить активаторів важких
металів і здатний випромінювати біле світло з високими спектральними характеристиками при збудженні ультрафіолетовим світлом.
Матеріал люмінофору синтезується хімічною обробкою нанопорошку кремнезему (аеросил, А300) органосилоксановими сполуками з наступною термообробкою, яка формує світловипромінюючі центри у вигляді вуглецевих нанокластерів.
Переваги: Повний видимий спектр випромінювання, близький до
натурального білого світла; можливість керування кольоровим
відтінком білого світла; не містить важких металів; низька вартість
вихідних матеріалів та технології виготовлення матеріалу; безпека
для здоров’я людини.
Галузі застосування: джерела білого світла, зокрема енергозберігаючі прилади штучного освітлення (компактні люмінесцентні
лампи, діоди білого світла).
Контактна інформація:
lysenko@lab15.kiev.ua
+38 (044) 525 63 95
nazarov@lab15.kiev.ua
+38 (044) 525 61 77
av966@yahoo.com
+38 (044) 525 63 95

Спектральний розподіл випромінювання світла чорного тіла за
температури 6000 K (приблизно відповідає спектральному
розподілу сонячного випромінювання) та зразка порошку SiO2:C
(за збудження 360 нм)
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White light luminophor on base of carbonized
silica nanocomposites
Organization: V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
of the NAS of Ukraine
Description: Luminophor is free of heavy metal activators and emits
high spectral quality white light under ultraviolet excitation. Light
emitting material is synthesized by chemical treatment of fumed silica
nanopowder (aerosol A300) with organosiloxan compounds followed
by thermal treatment in inert ambient.
Advantages: Full visible spectral range emission, ability of tuning of
spectral properties, absence of heavy metal activators, low cost of precursor materials and fabrication procedure, material is safe for human
health.
Field of application: White-light sources, including energy-saving
devices for artificial lighting (compact luminescent lamps, white LEDs).
Contact information:
lysenko@lab15.kiev.ua
+38 (044) 525 63 95
nazarov@lab15.kiev.ua
+38 (044) 525 61 77
av966@yahoo.com
+38 (044) 525 63 95

Position of the spectral characteristics of photoluminescence
on the chromatic diagram CIE1931
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Технологія отримання нанорозмірних германієвих
структур на підкладках GaAs та Si
Організація: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Короткий опис: Технологія заснована на можливості надійного
контролю технологічних режимів в процесі термічного осадження
у вакуумі плівки Ge (робочий вакуум, температура випарника,
швидкість випаровування, температура підкладки, час процесу
осадження), що дозволяє отримувати нанорозмірні германієві
структури на підкладках GaAs та Si.
Переваги: Використання нанорозмірних плівок Ge як чутливого
елементу (в аналогах чутливим елементом є наноструктури на
основі Si або Si–Ge) дає змогу реалізувати такі переваги Ge, як
висока стабільність характеристик, зокрема за низьких температур,
стійкість до впливу електричних навантажень та радіації.
Вартість технологічного обладнання, що використовується під
час осадження в вакуумі нанорозмірних германієвих структур на
підкладках GaAs та Si на порядки менша у порівнянні з вартістю
обладнання закордонного виробництва, наприклад, обладнання для
молекулярно-променевої епітаксії.
Галузі застосування: Енергетика, космічна техніка, автомобілебудування, побутова техніка, комунальне господарство, транспорт,
медицина тощо.
Контактна інформація:
shwarts@isp.kiev.ua
+38 (044) 525 74 63

Робоча камера для термічного осадження в вакуумі
плівок Ge на підкладках GaAs та Si
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Technology of thermal vacuum deposition of nano-dimensional germanium structures on GaAs and Si
Organization: V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
of the NAS of Ukraine
Description: The technology is based on possibility of reliable control
of technology processes under thermal vacuum deposition of Ge film
on GaAs- and Si-substrates.
Advantages: Using of nano-dimensional Ge films as sensitive element
of sensors (in the analogs, nanostructures on the basis of Si or Si–Ge
are used as the sensitive elements) will allow realization of such advantages of Ge as high stability (in particular, at low temperatures) and
also resistance to influence of electrical loads and radiation.
Cost of the technology equipment used for vacuum deposition of
nano-dimensional germanium structures on GaAs and Si substrates is
much lower in comparison with that of foreign-production equipment,
for example, of molecular-beam-epitaxy equipment.
Field of application: Power engineering, space engineering, automobile industry, home appliances, utilities, transport, medicine.
Contact information:
shwarts@isp.kiev.ua
+38 (044) 525 74 63

Surface morphology of Ge film of 150 nm thickness
deposited on substrate of GaAs (100) at temperature 5000 °С
according to the AFM data
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Терморезистивні сенсори температури
з нанорозмірними плівками германію
для використання в термометрах та болометрах
Організація: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Короткий опис: Розроблена технологія виготовлення нанорозмірних та нанонеоднорідних плівок сильно легованого та повністю
компенсованого германію на підкладках із арсеніду галію. Плівки
мають монокристалічну структуру, розвинуту нанорельєфну поверхню та композиційні нанонеоднорідності. У таких плівках спостерігається двомірна перколяційна електропровідність, яка забезпечує високу термочутливість. З використанням розробленої технології виготовлено експериментальні зразки сенсорів температури
та прототипи чутливих елементів, які можуть бути використані в
термочутливих матрицях неохолоджуваних тепловізорів, а також
для дослідження та діагностики властивостей рідин та газів в умовах турбулентних потоків.
Переваги: Запропонована технологія дасть змогу розширити
функціональні можливості та покращити характеристики (краща
чутливість, ширший діапазон використання, мала інерційність та
висока просторова роздільна здатність вимірювання температури)
приладів для контактного та безконтактного моніторингу температури та її просторового розподілу.
Галузі застосування: Сенсорна та інфрачервона електроніка:
контактне і безконтактне вимірювання та моніторинг температури,
та його просторового розподілу.
Контактна інформація:
mitin@isp.kiev.ua
+38 (044) 525 59 39

3D АСМ имеджи нанорельєфу поверхні для нанорозмірних плівок
германію на арсеніді галію товщиною 100 нм з рельєфом поверхні
30 нм (ліворуч) та 0,5 нм (праворуч)
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Thermoresistive temperature sensors with
nano-dimensional germanium films
for thermometer and bolometer application
Organizations: V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
of the NAS of Ukraine
Description: Technology of nano-dimensional and nano-heterogeneous
heavily doped and completely compensated germanium films on gallium arsenate substrates was developed. The films have monocrystalline structure, developed surface roughness and compositional nanoinhomogeneities. In such films a two-dimensional percolation conductivity, which provides high thermal sensitivity, was observed. By using
developed technology, the pilot samples of temperature sensors and
prototypes of sensor elements that can be used in thermosensitive matrix of uncooled imagers, as well as for study and diagnostics of properties of liquids and gases in turbulent condition were fabricated.
Advantages: The proposed technology allows to expand functionality
and to improve the characteristics (better sensitivity, a wide range of
application, fast response time and high spatial resolution of temperature measurement) of devices for contact and bolometric temperature
measurements and their spatial distribution.
Field of application: Sensors and IR electronics: contact and bolometric temperature measurements and their spatial distribution.
Contact information:
mitin@isp.kiev.ua
+38 (044) 525 59 39

Prototype of thermosensitive matrix Study of properties of liquids in
turbulent condition
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Кераміка на основі гранатів Gd3(AlGa)5O12:Ce3+
для сцинтиляційної техніки
Організація: Інститут монокристалів НАН України
Короткий опис: Розроблено технологію отримання кераміки
Gd3(GaAl)5O12 :Ce зі світловим виходом LY – 11600 фотон/МеВ.
Розроблено технологічне обладнання і вибрано температурні режими пресування і спікання, яке проводили у вакуумі за температур
1800–1850 °С. Тиск в зоні спікання був в інтервалі 10–2 Пa, час
спікання становив 20 годин. Спектри збудження та фотолюмінесценції кристала та кераміки практично не відрізняються. Як
видно з рисунка (крива 1), збудження фотолюмінесценції відбувається в інтервалі 200–300 нм, а спектр фотолюмінесценції складається з декількох смуг в інтервалі 300–800 нм (крива 2). Порівняльний аналіз світлового виходу кристалів складного гранату
Gd3(AlGa)5O12:Ce3+ під час опромінення джерелом альфа частинок
239
Pu (E = 5,15 МеВ) і сцинтиляційної кераміки відповідного складу
з відомим сцинтиляційним кристалом вольфрамату кадмію CdWO4
подано в таблиці.
Сполука

Світловий вихід LY
% від CdWO4

фотон/МеВ

CdWO4
Gd3(GaAl)5O12:Ce (кристал)

100
105,9

14408
15143

Gd3(GaAl)5O12:Ce (кераміка)

81,1

11600

Кераміка відповідного складу демонструє трохи нижчий світловий вихід – 11600 фотон/МеВ, ніж монокристали, однак технологія
одержання її більше економічна і дає змогу одержати зразки більших розмірів і з більшою концентрацією йонів-активаторів за
рівномірного розподілу.
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Scintillation ceramics based on Gd3(AlGa)5O12:Ce3+ garnet
Organization: Institute for Single Crystals, of the NAS of Ukraine
Description: The specifications for materials of γ -ray scintillation detectors contain high density and stopping power, high light yield and
quick response. From this view point, Ce doped Gd3Ga1–xAlxO12 garnet
is promising compound. The production method of Gd3(GaAl)5O12:Ce
ceramics with the light yield of 11600 photons/MeV is developed. The
set up for production ceramics was developed and temperature regimes
and pressure conditions are chosen. The sintering was carried out in
vacuum at 1800–1850 °С. The residual pressure in the chamber was
10–2 Pa, the duration of sintering was 20 hours. The spectra of excitation and luminescence of Gd3(GaAl)5O12:Ce single crystals and ceramics are the same. The comparative light yield analysis of
Gd3(GaAl)5O12:Ce single crystal, the same composition ceramics and
well known CdWO4 scintillation crystal at irradiation by α -particles
from 239Pu source (E = 5.15 МeV) is presented in table.
Compound

Light yield LY
% of CdWO4

photons/МеV

CdWO4
Gd3(GaAl)5O12:Ce (crystal)

100
105,9

14408
15143

Gd3(GaAl)5O12:Ce (ceramics)

81,1

11600

The same composition ceramics demonstrates the lower light yield
11600 photons/MeV, than the single crystal. But the production method
of ceramics allows to produce large scale elements with higher concentration of dopant and more homogenous.
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Переваги: Висока щільність та гальмівна здатність до йонізуючого
випромінювання, високий світловий вихід та швидкодія.
Перспективним матеріалом, з такої точки зору, є складний гранат
Gd3Ga1–xAlxO12, активований Ce. Технологія дає змогу виготовити
елементи великих розмірів з високими механічними характеристиками, великими концентраціями йонів-активаторів за їхнього
рівномірного розподілу, можливістю отримання середовищ для
композитів, які важко отримати у вигляді монокристалів.
Галузі застосування: Перспективність сцинтиляційної кераміки
зумовлена потребою в γ -детекторах для медицини та промисловості. Окрім цього, завдяки ізотопам 155, 157Gd, що мають високі
перетини захоплення нейтронів, нижче від декількох КеВ, вона
може бути використана для детектування теплових та резонансних
нейтронів в атомній промисловості.
Контактна інформація:
dped@isc.kharkov.ua
+38 (057) 340 86 19

Спектри збудження (1) та фотолюмінесценції (2)
Gd3(AlGa)5O12:Ce3+
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Advantages: High density and braking capability to ionizing radiation,
high light output and operation speed. Promising material is a complex
grenades Gd3Ga1–xAlxO12, activated Ce from this perspective. The technology allows produce elements of large sizes and high mechanical
properties, high concentrations of activator ions in their uniform distribution, possibility of access to media for composites which are hard to
get in form of single crystals.
Field of application: The scintillation ceramics is promising for material for γ -ray detectors for the medicine and industry. By the way, due
to 155, 157Gd isotopes with large capture cross-sections for neutrons of
energy lower than several keV, the ceramics can be used for thermal
and resonant neutron detection in the nuclear industry.
Contact information:
dped@isc.kharkov.ua
+38 (057) 340 86 19

Pulse amplitude spectra of ceramics and crystals
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Високостабільні сенсори на основі
нанокристалічної плівки 3C–SiC
Організація: Інститут монокристалів НАН України
Короткий опис: Вивчено процеси осадження та розроблено умови
одержання плівок нанокристалічного карбіду кремнію на
підкладках із сапфіру. Вивчено електрофізичні властивості та
одержано високостабільні плівки нанокристалічного карбіду
кремнію з питомим опором 102 –105 Омсм. Проведено дослідження
електричних характеристик сенсорів температури в діапазоні
температур 2–600 К. Оптимізована структура плівок має залежність
опору від температури близьку до лінійної, до того ж динамічний
діапазон опору ~ 102. Дослідження термометричних характеристик
чіпів сенсорів за кріогенних температур показали високу стабільність сенсорів за зовнішніх впливів магнітного поля до величин
14 Тл. Розроблено технологічну схему та ескізну конструкторську
документацію на виготовлення малоінерційних сенсорів температури на основі високоомних шарів високоомного нанокристалічного карбіду кремнію. Вони мають габаритні розміри ~ 300 мкм,
зручну планарну конструкцію і можуть бути застосовані в умовах
жорсткого випромінювання, в кислотних і лужних середовищах.
Переваги: Одержані плівки нанокристалічного карбіду кремнію
успішно використовуються у кремнієвій технології виробництва.
Технологічна схема їхнього виготовлення розроблена для реалізації
на промислових мікроелектронних технологічних лініях типу
“Лада”, “Електроніка 125”. Сенсори мають широкий діапазон вимірювання температур, високу стабільність вимірювання в діапазоні
2–600 К за впливів магнітного поля до 14 Тл, стабільність зі зміною
зовнішнього середовища, надійність, високу радіаційну стійкість,
відтворюваність результатів вимірювання.
Галузі застосування: Космічна, авіаційна, автомобільна хімічна
та атомна промисловість. Приладобудування, пристрої для вимірювання температур у широкому діапазоні.
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High-stable sensors based on nanocrystal film 3C-SiC
Organization: Institute for Single Crystals of the NAS of Ukraine
Description: The process of deposition and conditions for obtaining
nanocrystalline silicon carbide films on substrates of sapphire were
studied. There were studied the electrical properties and highly stable
nanocrystalline silicon carbide films with a resistivity 102–105 Оm·сm
were obtained. The electrical characteristics of temperature sensors in
the temperature range 2–600 K A were studied . The nanocrystalline
films with optimized structure had approximately linear dependence
on the temperature resistance, while the dynamic range of the resistance changes was ~ 102. Research of thermometric characteristics chip
sensors at cryogenic temperatures showed high stability sensors at the
external influences of the magnetic field to the value of 10 T. The technological scheme and schematic design documentation for the manufacture of quick-response temperature sensors based on layer of highresistance nanocrystalline silicon carbide were developed. These sensors have dimensions of ~ 300 microns in diameter, convenient Planar
design and can be applied under tight radiation in acidic and alkaline
environments.
Advantages: The produced films of nanocrystalline silicon carbide were
successfully embedded in silicon technology and therefore have significant benefits. Flowsheet is developed for implementation in industrial microelectronic processing lines such as “Lada”, “Electronics 125”.
The sensors have a wide range of measurement temperatures (2–600
K), high stability sensors at the external influences of the magnetic
field to the value of 10 T , stability at changing external environment,
reliability, high radiation stability, reproducibility of results.
Field of application: Space, automotive chemical and nuclear industries. Instrument, devices to measure temperatures over a wide range.
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Контактна інформація:
lopin@isc.kharkov.ua
+38 (057) 341 01 65
+38 (057) 341 02 30

Залежность опору трьох сенсорів на nc–SiC плівках різного
структурнополітипного складу від температури:
1 – α = 0,056; 2 – α = 0,065; 3 – α = 0,085 ,
1 – 27R–SiC, d ~ 20нм, 2 – 21R–SiC, d ~ 15нм, 3 – 3С–SiC, d ~ 10нм
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Contact information:
lopin@isc.kharkov.ua
+38 (057) 341 01 65
+38 (057) 341 02 30

Sensor chip of mounted temperature in small metal- dielectric case
based on Al2O3
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Технологія одержання захисних високоомних шарів
нанокристалічного карбіду кремнію для підвищення
надійності твердотільних потужних приладів
діапазону надвисоких частот
Організація: Інститут монокристалів НАН України
Короткий опис: Вивчено процеси осадження та розроблено умови
одержання високоомних захисних шарів на основі нанокристалічного карбіду кремнію для захисту поверхні високовольтних НВЧ
р–і–n діодів. Дослідження параметрів вольт–амперних та вольт–
фарадних характеристик меза-структур кремнієвих високовольтних НВЧ р–і–n діодів із захищеною поверхнею за нормальних
кліматичних умов показали, що пробивні напруги діодів за
оберненого струму 1÷2 мА становлять 900–1000 В, ємності діодних
структур за оберненої напруги 40 В становлять 1÷1,2 пФ, а опір
діодів за прямого струму 100 мА становить 0,8÷1,0 Ом. Високовольтні НВЧ р–і–n діоди з захисним покриттям показали високу
стабільність параметрів за підвищеня температури до 120 °С.
Розроблено ескізну конструкторську документацію та відпрацьовано технологічні процеси виготовлення кремнієвих високовольтних НВЧ р–і–n діодів із захисним покриттям на основі нанокристалічного SiC.
Переваги: Висока стабільність параметрів високовольтних НВЧ
р–і–n діодів з захисним покриттям до підвищених температур та
інших зовнішніх впливів. Високий ресурс захисного покриття під
час термоциклювання.
Галузь застосування: Радіолокаційні системи, космічна та авіаційна техніка.
Контактна інформація:
puzikov@isc.kharkov.ua
+38 (057) 340 22 30
Загальний вигляд кремнієвого p-i-n діода з захистом
поверхні меза-структури
карбідом кремнію
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Technology for high-protective layer of nanocrystalline silicon
carbide to improve the reliability of solid-state high-power
devices for microwave frequencies range
Organization: Institute for Single Crystals of the NAS of Ukraine
Description: There were studied of the deposition process and developed of the conditions for obtaining high-protective layers based on
nanocrystalline silicon carbide to protect the surface of high microwave p–i–n diodes. Studied parameters of the volt-ampere characteristics and volt-farad characteristics of silicon mesa structures of high
microwave p–i–n diodes with protected surface in normal climatic conditions showed that the breakdown voltage of diodes in inverse current 1÷2 mA was 900–1000 V, capacitance diode structures with reverse voltage 40 V was 1÷1,2 pF, and the resistance of the diode at
forward current of 100 mA was 0,8÷1,0 ohms. High microwave p–i–n
diodes with a protective coating showed high stability parameters at
elevated temperatures (120 °C). The exhaust processes of produce of
silicon high microwave p–i–n diodes with a protective coating based on
nanocrystalline Si were worked out. The schematic design documentation for silicon high microwave p–i–n diodes with a protective coating
based on nanocrystalline Si was developed.
Advantages: The high stability of parameters of high microwave p–i–n
diodes with a protective coating at elevated temperatures and other
external influences. High resource protective coating with thermocycling.
Field of application: Radar systems, space and aviation technology.
Contact information:
puzikov@isc.kharkov.ua
+38 (057) 340 22 30

b

à

Straight (а) and reverse (b) branches of
I–V curve silicon pin diod with surface
protection of mesastructure by silicon carbide at different temperatures: 1 – 20 °С,
2 – 100 °С, 3 – 200 °С
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Інтегральні рентґено-акустичні методи діагностики
Організація: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Короткий опис: Розроблено теоретичні і експериментальні основи
та апаратурна реалізація методу рентґено–ультраакустичної
інтегральної динамічної дифрактометрії характеристик одночасно
багатьох типів дефектів у напівпровідникових кристалічних наносистемах.
Переваги: Методика діагностики напівпровідникових наносистем
дає змогу отримувати інформацію про дефектну структуру (динаміку точкових дефектів), яку практично неможливо отримати з
методик Х-променевої діагностики, які широко використовують.
Галузі застосування: Діагностика напівпровідників.
Контактна інформація:
olikh@isp.kiev.ua
+38 (044) 525 62 56

Вплив відхилення товщини шарів надґратки від номінальної та
типу підкладки на дифракційні криві (зліва). Мапи оберненого
простору (справа)
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Integral X-ray-acoustic diagnostic methods
Organization: V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
of the NAS of Ukraine
Description: Theoretical and experimental basis and equipments for
realization of X-ray–ultrasonic multiparametric express diagnostic of
nanosystems to obtain the information about many types of defects at
the same time were developed.
Advantages: Methods of semiconductor nanosystems diagnostics provides receiving information about the defect structure (the dynamics
of point defects) which is almost impossible to get out of the widely
used methods of X-ray diagnostics.
Field of application: Semiconductors diagnostics.
Contact information:
olikh@isp.kiev.ua
+38 (044) 525 62 56

Diffractometer for measuring of X-ray acoustic resonance
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Рентґенівська дифракто-топографо-рефлектометрія
Організація: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН
України, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Короткий опис: Створено статистичну динамічну теорію розсіяння у кристалах з дефектами для косонесиметричної геометрії у
випадку ковзних променів, з урахуванням ефектів багатократності
і бреггівського, і дифузного розсіянь. На її підставі розроблено
унікальні методи косонесиметричної діагностики неоднорідних
багатопараметричних наносистем та рефлектометрії поверхонь.
Переваги: Розроблені методи забезпечують багатопараметричну
неруйнівну кількісну діагностику неоднорідної складної структури
наносистем, до того ж селективну за глибиною з нанорозмірним
кроком сканування. Методи забезпечують чутливість до точкових
дефектів з концентраціями від 10–6, всіх дефектів, кожен з яких
дає внесок у показник статичного фактору Кривоглаза–Дебая–
Валлера вище 10–3, а коефіцієнт дифузної екстинкції Молодкіна–
Дедерікса вище 10–2 від коефіцієнта фотоелектричного поглинання.
Чутливість до зміщень атомів від дефектів передбачається не гірше
10–6 нанометра. Методи, які б задовольняли вказаному комплексу
вимог, не мають аналогів у світовій практиці.
Галузі застосування: Сертифікація наноматеріалів, що забезпечує
характеризацію без руйнування усього набору наявних дефектів в
об’ємі кристалу, до того ж селективно для кожного шару неоднорідно спотвореної наносистеми, а також геометричних параметрів її
поверхні.
Контактна інформація:
e.kyslovskyy@gmail.com
+38 (044) 422 95 83
+38 (044) 424 25 61
Топограми поверхневих шарів монокристалу СdTe для напрямку (111) за
Ф0 = 3°57', Lex = 0,12 мкм (а),
Ф0 = 1°35', Lex = 0,08 мкм (b),
Ф0 = 32', Lex = 0,04 мкм (c),
Ф0 = 15', Lex = 0,03 мкм (d)
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X-Ray diffraction-topographer-refflectometry
Organization: G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the NAS
of Ukraine, Yu. Fedkovych Chernivtsi National University
Description: The statistical dynamical theory of scattering in crystals
with defects have been developed for skew-asymmetrical geometry in
the case of slide rays, with account of the multiplicity effects of both
bragg and diffuse scattering. On its base unique methods have been
developed for skew-asymmetrical diagnostics of multiparametrical
nanosystems and surface refflectometry.
Advantages: The developed methods provide the possibility of multiparametrical nondistructive quantitative and the depth selective with
the nano-size step of scanning diagnostics of nohomogeneous complex structure of nanosystems. These methods provide the sensitivity
to the pointwise defects with concentration from 10–6, all defects, each
from these one gives contribution to the static Krivoglaz–Debye–Waller
factor index of more than 10–3, and to Molodkin–Dederix coefficient
of diffuse extinction more than 10–2 from the photoelectric absorption
coefficient. Sensitivity to the atoms displacements due to defects is
considered no worse than 10–6 nanometer. The methods, which would
satisfy the complex of requirements, don’t have any analogs in the
world practice.
Field of application: Nanomaterials certification, which provides characterization without distruction of the whole set of present defects in
the crystal body, with selective characterization for every layer of no
gomogeneously distorted nanosystem, and also geometry parameters
of its surface.
Contact information:
e.kyslovskyy@gmail.com
+38 (044) 422 95 83
+38 (044) 424 25 61
The scheme of carrying out of nondestructive layerwise diagnostics
with nanoscale step of selection on
deep: Ф0 – grazing angle, Lex –
depth of radiation penetration
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Лазерно-інтерферометрична система
контролю нанопереміщень
Організація: Інститут фізики НАН України
Короткий опис: Лазерний оптоволоконний інтерферометр на
основі лазерів із контрольованим спектральним складом для вимірювань лінійних розмірів, переміщень та механічних коливань
діапазону 10–6–10–10 м.
Переваги: Дає змогу вимірювати малі переміщення необроблених
поверхонь.
Галузі застосування: Мікромеханіка, машинобудування, біомеханіка.
Контактна інформація:
negriyko@iop.kiev.ua
+38 (044) 525 56 69

Загальна схема волоконно-оптичного інтерферометра (на базі
напівпровідникового лазера) для вимірювання нанопереміщень
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Laser interferometer system
of nano displacements measurement
Organization: Institute of Physics of the NAS Ukraine
Description: Laser fiber interferometer based on the laser with tailored spectra for measurement of length, displacements and amplitude
of mechanical vibration in the range 10–6–10–10 m.
Advantages: Ability of displacement measurements of unprocessed
surfaces.
Field of application: Micromechanics, biomechanics, engineering.

8 nm stepwise mirror
displacement

Signal (c.u.)

Contact information:
negriyko@iop.kiev.ua
+38 (044) 525 56 69

0,8 nm – using additional
modulation technique in
the second case

Signal (c.u.)

Time (sec)

Time (sec)
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Локальна Раманівська термометрія HEMT (high electron mobility transistor) структур у робочих режимах
Організація: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
НАН України, Лабораторія оптичної субмікронної спектроскопії
Короткий опис: У цій технології досліджуваний зразок з під’єднаними контактами розміщується на моторизованому столику
мікроскопу, який оснащено USB-камерою та підводкою контактних
проводів. Через об’єктив мікроскопу проводять вибір ділянки для
визначення температури, програмно визначають її межі та проводять лазерне збудження коливних смуг комбінаційного розсіяння
світла (КРС). До того ж, спектри КРС за допомогою спектрометра
реєструють від точки до точки у вибраній ділянці. Значення температури у досліджуваних функціональних елементах визначають
із співвідношення інтенсивностей стокс–антиситокс.
Переваги: Технологія Раманівської термометрії НЕМТ-структур
дає змогу:
– локально безконтактно вимірювати температуру і створювати
карти розподілу температури;
– вимірювати на електронних компонентах субмікронних
розмірів;
– вимірювати з варіюванням робочого навантаження у досліджуваних НЕМТ-структурах;
– вимірювати із варіюванням температури довколишнього середовища;
– отримувати результати під час використання одного лазерного
джерела.
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Local Raman thermometry of HEMT (high electron mobility transistor) structures at the operating regimes
Organization: V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
of the NAS of Ukraine, Laboratory of Optical Submicron spectroscopy
Description: In the present technology sample with connected contacts places on the motorized table of the visible microscope which
equipped with USB-camera and contact wires. Through the microscope
objective, the selection of the region for the temperature determination
provides, by the software one can determine its bounds and by the
laser one can excite the vibrational bands of Raman scattering (RS). In
this case, RS spectra register by the spectrometer from the point to the
point in the selected region in the regime of Stokes-anti-Stokes measurements. The value of the temperature in the studied functional units
is determined from the ratio of the Stokes and anti-Stokes intensities.
Advantages: The technology of Raman thermometry of НЕМТ-structures allows realization of:
– local contactless measuring of temperature and formation of temperature distribution maps;
– measurements on the electronic components of submicron sizes;
– measurements with applied bias voltage varying in studied НЕМТstructures;
– measurements with environmental temperature varying;
– measuring with one laser source.
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Галузі застосування: Ця технологія відноситься до безконтактного
неруйнівного контролю температури в електронних напівпровідникових елементах у робочих режимах з субмікронною просторовою
роздільною здатністю.
Сучасні напівпровідникові електронні прилади є складними
конструкціями, які містять велику кількість компактно розміщених
елементів субмікронного масштабу, під час роботи яких відбувається процес Джоулевого самонагрівання і розсіюється теплова
енергія. Ще на стадії виробництва електронних структур закладають певні температурні нормативи і режими їхньої роботи, відхилення від яких призводить до зміни їхніх робочих характеристик,
стабільності та деградації.
Контактна інформація:
yunaseka@gmail.com
+38 (068) 117 87 15
+38 (044) 525 64 73

HEMT-структура на контактному столику кріостату
з підводкою проводів для прикладання навантаження
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Field of application: The present technology corresponds to the
contactless non-destructive temperature controlling in the electronic
semiconductor units at the operating regimes with submicron spatial
resolution.
Nowadays semiconductor electronic devices represent complex construction, which contain a large quantity of compactly placed units of
submicron sizes, during the operation of which Joule's self-heating effect occurs and thermal energy scatters. At the manufacturing step of
electronic structures It expect corresponding operating regimes rejection of which leads to the changes in their performance characteristics,
stability, degradation.
Contact information:
yunaseka@gmail.com
+38 (068) 117 87 15
+38 (044) 525 64 73

Motorized table of the monochromator with placed
on its cryostat chamber
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Ефективні SERS підкладки на основі наноструктур
ядро-SiO2/оболонка–Au.
Організація: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Короткий опис: Розроблено та досліджено ефективні SERSпідкладки, які є плівками з наночастинок типу “ядро–оболонка”,
в яких ядром є SiO2, а оболонкою – наночастинки золота. Останні
формують не суцільну оболонку, а лише наноострівці на поверхні
SiO2. Аналіз характеристик таких SERS-підкладок, показав, що
підкладки типу SiO2–Au на 5–6 порядків ефективніше підсилюють
раманівський сигнал, порівняно з підкладками на основі наносфер
SiO2 без золотих наночастинок.
Переваги: Змінюючи розміри Au наночастинок легко налаштувати
SERS-підкладки на поглинання випромінювання з необхідною
довжиною хвилі. Така наноострівцева структура підсилює
електричне поле випромінюючого диполя не лише завдяки налаштуванню частоти смуги плазмонного поглинання до частоти
збуджуючого лазерного випромінювання, а й завдяки, так званим
“гарячим точкам”.
Галузі застосування: Раманівська діагностика молекулярних,
біологічних і колоїдних наносистем для потреб каталізу, медицини,
фармакології та екології.
Контактна інформація:
valakh@isp.kiev.ua
+38 (044) 525 85 50

SEM зображення SERSпідкладки, яка складається
з SiO2-Au наночастинок
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Efficient SERS substrate based
on core-SiO2/shell-Au nanostructures.
Organization: V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
of the NAS of Ukraine
Description: Efficient SERS substrates in the form of films containing
nanostructures of the core – shell type, where cores are SiO2 nanospheres covered with the shell of gold nanoparticles were developed
and investigated. The last one don’t form solid shell but only nanoislands
on SiO2 surface. Analysis of characteristics of SERS-substrates showed
that substrate with SiO2–Au nanostructures enhance Raman signal on
5–6 orders of magnitude better then substrates based on SiO 2
nanospheres without gold nanoparticles.
Advantages: By varying the size of Au nanoparticles it is easy to adjust the position of plasmon absorption band of SERS-substrate for the
necessary wavelength of laser excitation. This nanoisland structure
enhances electric field of emitting dipoles not only due to adjustment
of frequency of the plasmon absorption peak but also due to the presence of hot spots.
Field of application: Raman diagnostics of molecular, biological and
colloidal nanosystems for the needs of catalysis, medicine, pharmacology and ecology.
Contact information:
valakh@isp.kiev.ua
+38 (044) 525 85 50

Raman spectra of Rhodamine 6G solution deposited on on SiO2 nanoparticles (1) and on
various SERS substrates
(2–4)
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Нові можливості дифузнодинамічної дифрактометрії
дефектів в наноматеріалах
Організація: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН
України
Короткий опис: Cтворено теоретичні моделі та експериментальні
методики інтегральних, диференційних двоосьових та диференційних триосьових методів дифузнодинамічної комбінованої дифрактометрії для багатопараметричної діагностики неоднорідно
спотворених макродеформаціями та мікродефектами наносистем.
Переваги: Запропоновано теоретичні і експериментальні основи
ряду принципово нових унікально чутливих та інформативних
методів дифузнодинамічної комбінованої дифрактометрії, які
забезпечують підвищення в десятки тисяч разів чутливості
структурної діагностики та можливість характеризації складних
багатопараметричних систем та не мають аналогів у світі.
Галузі застосування: Розроблені методи забезпечують можливість
багатопараметричної селективної діагностики, тобто так званої
“сертифікації XXI сторіччя”. Вона на відміну від традиційної сертифікації, зокрема, монокристалічних матеріалів, що обмежується
лише встановленням їхнього елементного складу та питомого
електроопору, дає змогу здійснити характеризацію усього набору
наявних дефектів у кристалах, що найбільш суттєво для нанотехнологій, а також параметрів надструктури матеріалів, що забезпечують унікальні властивості наномаетріалів.
Контактна інформація:
V.Molodkin@gmail.com
+38 (044) 424 05 30
+38 (044) 424 25 61

Результати комбінованої діагностики багатопараметричної
структури з квантовою ямою. У дужках приведено номінальне
значення хімічного складу. Демонструється можливість
дослідження складу та дефектної структури кожного шару
багатошарової структури окремо
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New opportunities of diffuse dynamical diffractometry
of defects in nanomaterials
Organization: G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the NAS
of Ukraine
Description: Theoretical models and the experimental techniques of
integral, differential, two-axial and differential the three-axial methods of the diffuse dynamical combined diffractometry for multiple parameter diagnostics of the non-uniformly distorted by macrodeformations and microdefects nanosystems were developed.
Advantages: The theoretical and experimental bases of the number of
the essencetially new unique sensitive and informative methods of the
diffuse dynamical combined diffractometry have been proposed. These
one provide increase in tens of thousands times of the structural diagnostics sensitivity and possibility of composite multiple parameter characterization and don’t have analogs in the world.
Field of application: The developed methods provide possibility of
multiple parameter selective diagnostics, that is so-called “certification of the XXI century” which unlike traditional certification, particularly, of monocrystal materials, which is limited by establishment
of their element structure and specific resistance. It makes possible to
characterize the total set of the available defects in crystals, which is
the most essential for nanotechnologies, and also superstructure materials parameters that provides their unique properties of nanomaterials.
Contact information:
V.Molodkin@gmail.com
+38 (044) 424 05 30
+38 (044) 424 25 61
The scheme of the multilayer
structure with a quantum well
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Надчутливі високороздільні методи діагностики
напівпровідникових наносистем
Організація: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Короткий опис: Ці методи забезпечать всі можливості багатопараметричної діагностики та сертифікації, зокрема, монокристалічних
матеріалів, а також параметрів надструктури матеріалів, які створюється нанотехнологіями та забезпечує їхні унікальні властивості.
Переваги: Методи дають змогу прогнозовано контролювати зміни
параметрів наноструктур, придатних для виготовлення приладів.
Галузі застосування: Діагностика наносистем і напівпровідників.
Контактна інформація:
kladko@isp.kiev.ua
+38 (044) 525 57 58

Вплив відхилення товщини шарів надгратки від номінальної
та типу підкладки на дифракційні криві
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Ultrasensitive high-resolution methods
of semiconductors system diagnostic
Organization: V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
of the NAS of Ukraine
Description: These methods provide all the features of multiparametric
X-ray diagnoscits and sertification, in particular, of monocrystals and
superlattice structures with unique parameters and properties used in
nanotechnology.
Advantages: Methods permit to control change parameters nanostructures suitable for making devices in predictable way.
Field of application: Semiconductors diagnostics.
Contact information:
kladko@isp.kiev.ua
+38 (044) 525 57 58

Reciprocal space
maps
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Комп’ютеризована установка для електрофізичного
діагностування елементів нанокристалічної пам’яті
Організація: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Короткий опис: Експериментальна установка призначена для
електрофізичного діагностування та метрології метал–діелектрик–
напівпровідникових (МДН) структур та приладів зарядової пам’яті
методами, які ґрунтуються на вимірюванні вольт–фарадних характеристик. Як параметр експерименту може бути амплітуда, тривалість програмуючого імпульсу, температура зразка, освітлення та
їх комбінації. Швидкість вимірювання може змінюватись у широких межах залежно від обраної точності. Програмне забезпечення
включає великий вибір експериментальних методів дослідження,
які можуть бути змінені за потреби.
Переваги: Діагностичне обладнання має модульну структуру будови і може бути зібране з наявних у промисловому виробництві
складових елементів – приладів, які є широковживаними і тому
відносно дешевими. Програмне забезпечення створене в професійному середовищі для автоматизації National Instruments LabView,
що забезпечує швидке налаштування оператором потрібного виду
експерименту. Варіювання в широкому діапазоні програмуючих
напруг, температур та освітлення експериментального зразка
поєднується зі швидкістю і точністю вимірювання його параметрів.
Галузі застосування: Електрофізична діагностика та метрологія
МДН наноструктур і приладів зарядової пам’яті.
Контактна інформація:
nazarov@lab15.kiev.ua
+38 (044) 525 61 77
Схема формування програмуючих імпульсів (a,c-f) та
виміряної по точках характеристики формування вікна пам'яті (b) в часовій розгортці
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Computerized setup for electrophysical diagnostics
of nanocrystalline memory samples
Organization: V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
of the NAS of Ukraine
Description: The experimental setup is intended for electrical diagnostics and metrology of metal–dielectric–semiconductor (MDS) structures and charge-type memory devices by methods based on the measurement of capacitance-voltage characteristics. As an experiment parameter can be amplitude, pulse duration, sample temperature, lighting
and combinations there of. The speed of the measurement can vary
widely depending on the chosen precision. The software includes a
large selection of experimental research methods that can be changed
if necessary.
Advantages: Diagnostic equipment has a modular structure and it can
be assembled within existing components that are in worldwide production and relatively cheap. Software was created in a professional
environment the National Instruments LabView, which enables fast
tuning of proper experimental parameters. Wide range variation of the
programmable voltage, temperature and light in experimental design
combined with speed and precision of measurement parameters.
Field of application: Electrical diagnostics and metrology of MDS
nanostructures and devices of charge memory.
Contact information:
nazarov@lab15.kiev.ua
+38 (044) 525 61 77

Scheme of experimental setup
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Методика вимірювань розподілу хімічних елементів
по товщині, товщини багатошарових твердотільних
покриттів та ідентифікації їх елементного складу
Організація: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Короткий опис: В основі запропонованої методики вимірювань
розподілу хімічних елементів по товщині, товщини багатошарових
твердотільних покриттів та ідентифікації їх елементного складу є
метод мас-спектрометрії вторинних постйонізованих нейтральних
часток № МВВ 081/12-0855-13. Ця методика дає змогу визначати
компонентний склад шаруватих структур з високою роздільною
здатністю за глибиною (1–2 нм). Для забезпечення кількісного
аналізу мас-спектрометричних дослідженнях створено, за допомогою методу йонної імплантації, набір еталонних зразків.
Переваги: Методика дає змогу проводити кількісній мас-спектрометричний аналіз компонентного складу шаруватих структур з
високою роздільною здатністю за глибиною (1–2 нм). Досліждення
можна проводити і на провідних, і на діелектричних підкладинках.
Галузі застосування: Наноелектроніка, оптоелектроніка та матеріалознавство
Контактна інформація:
romb@isp.kiev.ua
+38 (044) 525 57 24

Високороздільна мас-cпектрометрична діагностика
нанорозмірних періодичних багатошарових структур Mo/Si
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Method of measurement of chemical elements depth
distribution, thickness of multi-layer solid films
and identification of their element composition
Organization: V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
of the NAS of Ukraine
Description: In the basis of proposed method of measurement of chemical elements depth distribution, thickness of multi-layer solid films
and identification of their element composition is method of mass-spectroscopy of secondary post-ionized neutral particles № МВВ 081/120855-13. The methods to determine element composition of layered
structures with high depth resolution (1 to 2 nm) have been proposed.
To secure a quantitative mass-spectrometric analysis the set of test
samples was manufactured by the method of ion implantation.
Advantages: The method ensures a quantitative mass-spectrometric
analysis of the layered structure composition with high depth resolution (1 to 2 nm). Measurements may be performed both on insulating
and conductive substrates.
Field of application: Nanoelectronics, optoelectronics, material science.
Contact information:
romb@isp.kiev.ua
+38 (044) 525 57 24

Reference sample preparation and calibration procedure
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Нанорозмірна модифікація поверхонь
методами скануючої зондової літографії
Організація: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Короткий опис: Формування поверхневих структур засобами
скануючої зондової мікроскопії (механічної та електрохімічної
нанозондової літографії і маніпулювання нанооб’єктами). Робоче
поле 100×100 мкм, мінімальна ширина штриха 10–100 нм залежно
від матеріалу та способу запису. Маніпулювання наночастинками
із різним ступенем зв’язку з поверхнею.
Переваги: Малозатратний метод прямого формування елементів
лабораторних приладів в субмікронному та нанометровому
діапазоні розмірів зі зворотним контролем якості.
Галузі застосування: Наноелектроніка, плазмоніка, нанобіотехнології.
Контактна інформація:
peter.lytvyn.isp@gmail.com
+38 (044) 525 59 40

Приклади нанозондового модифікування поверхонь: електрохімічне окислення пластини кремнію, нарізання рисунку в резисті,
переміщення наноциліндів золота на поверхні монокристалу
арсеніду галію

3. Characterization of Nanostructures

99

Nanoscale surface modification
by scanning probe lithography
Organization: V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
of the NAS of Ukraine
Description: Formation of surface patterns and structures by means of
scanning probe microscopy (mechanical and electrochemical nanoprobe lithography and manipulation with nano-objects). Inscription area
of 100×100 μm, minimum stroke width of 10–100 nm depending on
the material and the way of patterning. Manipulation by nanoparticles
with different degrees of surface linking.
Advantages: Low-cost technique for direct designing of experimental
device samples in the submicron and nanometer size range with loopback quality control.
Field of application: Nanoelectronics, plasmonics, nanobiotechnology.
Contact information:
peter.lytvyn.isp@gmail.com
+38 (044) 525 59 40

Examples of a nanoscale surface modification by scanning probe lithography: electrochemical oxidation of silicon plate, pattern inscription in resist, manipulations with gold nanocylinders on the surface of
a single crystal of gallium arsenide
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Випробувальна лабораторія
скануючої зондової мікроскопії
Організація: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Короткий опис: Розроблено комплексне метрологічне забезпечення топометричних та силових вимірювань методами скануючої
зондової мікроскопії. Організовано випробувальну лабораторію
вимірювань геометричних параметрів поверхні згідно вимог
УкрСЕПРО. Діапазон вимірювань поширюється від субнанометрових до мікронних розмірів елементів поверхонь та охоплює силові
взаємодії від піко- до мікроНьютон.
Переваги: Лабораторія атестована згідно Закону України “Про
метрологію та метрологічну діяльність”. Діагностуються геометричні та механічні характеристики нано- та мікрооб’єктів різної
природи (мінерали, полімери, біологічні зразки в негативному середовищі тощо).
Галузі застосування: Наноелектроніка, плазмоніка, нанобіотехнології.
Контактна інформація:
igor.prokopenko11@gmail.com
+38 (044) 525 59 40

Контроль геометрії квантових
точок, дисків та “молекул”
In(Ga)As/GaAs, які є прототипами новітніх приладів квантової
обробки інформації та спінтроніки
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Testing laboratory of scanning probe microscopy
Organization: V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
of the NAS of Ukraine
Description: An integrated metrological support for topometric and
force measurement methods for scanning probe microscopy was developed. The testing laboratory for measurements of surface geometrical parameters organized according to the requirements of UkrCEPRO
(Ukrainian Certification of Products). Measurement range extends from
sub-nanometer to micron dimensions of surface features and covers
force interaction values from pico- to micro-Newtons.
Advantages: The laboratory certified under the Law of Ukraine “On
metrology and metrological activity”. Diagnosed geometrical and mechanical characteristics of nano- and micro-objects of different nature
(minerals, polymers, biological samples in the native environment, etc.).
Field of application: Nanoelectronics, plasmonics, nanobiotechnology.
Contact information:
igor.prokopenko11@gmail.com
+38 (044) 525 59 40

Cell wall nanoindentation of lactobacteria
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Методика діагностики деградаційних процесів
та прогнозування надійності наноструктурованих
матеріалів і нанорозмірних структур
Організація: Інститут фізики НАН України
Короткий опис: Методика діагностики деградаційних процесів
та прогнозування надійності наноструктурованих матеріалів і нанорозмірних структур використовується за екстремальних умов інтенсивного лазерного та йонізуючого випромінювання.
Переваги: Широкі часові, спектральні та температурні діапазони
застосування.
Галузі застосування: Оптичні та нелінійно-оптичні нанокомпозитні матеріали, прилади мікро- та оптоелектроніки, фотоніки, системи оптичної обробки інформації.
Контактна інформація:
igor_dm@yahoo.com
+38 (044) 525 05 96

Установка для діагностики деградаційних процесів
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Method of diagnostics of degradation processes
and prediction of the reliability of nanostructured materials
and nanoscale structures when used in extreme conditions
of intense laser and ionizing radiation
Organization: Institute of Physics of the NAS of Ukraine
Description: Method of diagnostics of degradation processes and prediction of the reliability of nanostructured materials and nanoscale structures used in extreme conditions of intense laser and ionizing radiation.
Advantages: Wide temporal, spectral and temperature range of application.
Field of application: Optical and nonlinear optical materials, devices
of micro-and optoelectronics, photonics, optical information processing systems.
Contact information:
igor_dm@yahoo.com
+38 (044) 525 05 96

Installation for the diagnosis of degradation processes
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Наношаруватий нафтосорбент: технологія виробництва
та технологічне обладнання
Організація: Інститут газу НАН України
Короткий опис: Розроблено та випробувано технології та відповідне технологічне обладнання для ліквідації аварійних розливів
нафти та нафтопродуктів на поверхні водоймищ та ґрунті за допомогою наношаруватого нафтосорбенту (НШНС) на основі терморозширеного графіту (ТРГ). Зокрема розроблена технологія попередньої обробки ТРГ з метою одержання НШНС, нанесення
НШНС на забруднену поверхню, збору насиченого НШНС та його
термохімічної регенерації з метою багаторазового використання.
Розроблено та випробувано відповідне технологічне обладнання.
Переваги: НШНС є високоефективним поглиначем нафти, нафтопродуктів та інших небезпечних для оточуючого середовища речовин: один кг НШНС здатен поглинути до 60 кг нафти, до того ж
поглинена речовина може бути видалена з насиченого сорбенту та
використана за прямим призначенням, а відпрацьований сорбент
можна термохімічно регенерувати для повторного його використання.
Галузі застосування: Ліквідація наслідків аварійних розливів
нафти та нафтопродуктів на водоймищах та ґрунті, ліквідація
локальних аварійних розливів на потенціально небезпечних для
довколишнього середовища об’єктах: автозаправних станціях, СТО,
ТЕЦ, мазутних парках підприємств, портах тощо.
Контактна інформація:
drdmit@mail.ru
+38 (044) 501 70 27

НШНС на основі ТРГ
макроструктура мікроструктура
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Nanolayered oil sorbent: production technology
and manufacturing equipment
Organization: Gas Institute of the NAS of Ukraine
Description: The technology and corresponding manufacturing equipment for removing of emergency spreads of oil and oil products on
water surface and ground using nanolayered oil sorbent (NLOS) based
on thermo expanded graphite (TEG) have been developed and tested.
In particular, the technology of preliminary treatment of TEG to obtain
NLOS, applying NLOS on contaminated surfaces, recovering of waste
sorbent, its thermo chemical regeneration in order to reuse have been
developed. The corresponding equipment has been developed.
Advantages: NLOS is highly absorbent of oil, oil products and other
toxic substances to the environment, one kg of NLOS is able to absorb
to 60 kg of oil, and the absorbed substance can be removed from the
saturated sorbent and used for its intended purpose, and pressed out
sorbent can be subjected to thermo chemical regeneration for further
use.
Field of application: Liquidation emergency oil spill on waters and
soil, elimination of local on potentially dangerous to the environment
objects: gas stations, service stations, power plants, fuel farms enterprises, ports and so on.
Contact Information:
drdmit@mail.ru
+38 (044) 501 70 27

Mobil pylot unit for
production 1 m3/h TEG

Semiindustrial plant for
production 4 m3/h TEG
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Конструкційні деталі для остеосинтезу
Організація: Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
Короткий опис: Конструкційні деталі для остеосинтезу у вигляді
накістних пластин є наноструктурованими композиційними матеріалами, які отримують шляхом введення нанорозмірних силікагелю
або аеросилу та лікарських препаратів в реакційну масу епоксидіанової смоли, поліуретану та епоксиполіуретанового кополімеру.
Місцева лікувальна дія досягається шляхом пролонгованого вивільнення субстанції та зберіганні її терапевтично активної форми
упродовж тривалого періоду часу. Конструкційні деталі для остеосинтезу призначені для фіксації уламків кістки під час проведення
реконструктивно-відновлювальних операцій.
Переваги: Низькі енерго- та трудоємності виробництва, недорогі
вхідні матеріали, покращені експлуатаційні характеристики (міцність на розрив, відносне подовження, модуль пружності), пролонгована лікувальна дія.
Галузі застосування: Медицина (щелепно-лицьова хірургія,
ортопедія, травматологія).
Контактна інформація:
politoks@merlin.net.ua
+38 (044) 296 70 31

Конструкційні деталі для остеосинтезу,
виготовлені згідно з ТУ У 32.5-05417041-022-2013
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Constructional details for an osteosynthesis
Organization: Institute of Macromolecular Chemistry of the NAS of
Ukraine
Description: Constructional details for an osteosynthesis in a kind of
under bone plates represent of the nanostructured composite materials
that receive by introduction of nanosized silica gel and aerosil, and medical
products in reactionary mass of epoxydiane resin, a polyurethane and
epoxypolyurеthane copolymer. Local medical action is reached by the
prolonged drug release of substance and its preservation the active form
throughout long time. Constructional details for an osteosynthesis are
intended for fixing of fragments of a bone at carrying out of reconstructive-regenerative operations.
Advantages: Low power- and man-hour of manufacture, the inexpensive raw materials, the improved performance attributes (rupture strength,
relative lengthening, the elasticity module), prolong medical action.
Field of application: Medicine: maxillofacial surgery, orthopedic surgery, traumatology.
Contact information:
politoks@merlin.net.ua
+38 (044) 296 70 31

Certificate of Government Registration of medical technique
product "Constructional details for an osteosynthesis"
TU U 32.5-05417041-022-2013
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Нанодисперсні порошки титанату барію
Організація: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Короткий опис: Розроблено технологію синтезу нанодисперсних
порошків діелектриків для багатошарових конденсаторів типу X7R
(ємністю від 1пФ до 1мкФ), що реалізується внаслідок спікання
багатошарових виробів з контрольованою швидкістю ущільнення.
Переваги: Новий рівень дисперсності, можливість синтезу монофазного нанопорошоку титанату барію (20–50 нм), контрольована
швидкість ущільнення.
Галузі застосування: Пасивна електроніка.
Контактна інформація:
ragulya@ipms.kiev.ua
+38 (044) 424 74 35
+38 (044) 424 21 31

Розподіл часток за розмірами для BaTiO3
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Barium titanate nanosize powders
Organization: I. M. Frantsevich Institute for Problems of Materials
Science of the NAS of Ukraine
Description: Technology of barium titanate nanopowder synthesis for
multilayers condensers with type X7R (capacity from 1 pF – 1 mk) is
developed. This technology performs with the help of baking of multilayers products with controllable speed of compression.
Advantages: New level of dispersion, possibility of synthesis of mono
phase nanopowder of titanite barium (20–50 nm), controllable speed of
compression.
Field of application: Passive electronic components.
Contact information:
ragulya@ipms.kiev.ua
+38 (044) 424 74 35
+38 (044) 424 21 31

TEM image BaTiO3 nanoparticles
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Синтез наночастинок металів та квантових точкових
наночастинок за допомогою біологічних систем
Організація: Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України
Короткий опис: Розроблено екологічно дружні технології для
отримання наночастинок золота та срібла, а також квантових точкових наночастинок CdS та ZnS за допомогою різних біологічних систем: фітоекстрактів з культури клітин або тканин рослин, культуральної рідини бактерій або грибів. Створені наночастинки можна
використовувати як висококонкурентні наноматеріали у порівнянні
з наночастинками, отриманими за допомогою хімічних або фізичних
методів. Зокрема, передбачається їх застосування в біологічних
дослідженнях, наприклад, у мікроскопії для посилення сигналів флуоресцентних барвників, або як самих флуоресцентних квантових точкових наночастинок, які використовуються для візуалізації
субклітинних структур та в біомедицині для діагностичних цілей.
Переваги: Екобезпечність синтезу наночастинок за розробленою
технологією, на відміну від того, що отримують за допомогою хімічного синтезу з використанням токсичних речовин. Висока гомогенність та фізична стабільність синтезованих наночастинок (особливо,
квантових точкових наночастинок).
Галузі застосування: Біомедицина, мікроскопія.
Контактна інформація:
cellbio@cellbio.freenet.viaduk.net
yarvp1@gmail.com
+38 (044) 434 37 77
+38 (044) 434 45 77
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Synthesis of metal nanoparticles and quantum dots
with the usage of biological systems
Organization: Institute of Food Biotechnology and Genomics of the
NAS of Ukraine
Description: Ecologically friendly technologies for production of gold
and silver nanoparticles as well as CdS and ZnS quantum dots using
different biological systems: phytoextracts from cell cultures or plant
tissues, bacterial or fungal.cultural liquids are developed. They can be
used for any field of application as highly competitive nanomaterials in
comparison with nanoparicles obtained with chemical or physical methods. We consider their specialized applications for biological research,
particularly in microscopy to enhance the signals of fluorescent dyes, or
as the fluorescent quantum dots nanoparticles which used for visualization subcellular structures and in biomedicine for the diagnostic purposes.
Advantages: Eco-safety of developed technology for synthesis of
nanoparticles and nanodots as distinct from obtained with the help of
chemical synthesis using toxic substances. High homogeneity and physical stability of produced nanoparticles (quantum dots especially).
Field of application: Biomedicine, microscopy.
Contact information:
cellbio@cellbio.freenet.viaduk.net
yarvp1@gmail.com
+38 (044) 434 37 77
+38 (044) 434 45 77

ТЕМ of CdS quantum dots obtained
with biological system

Fluorescence microscopy of tobacco cells
BY-2 (fourth day of cultivation) treated with
CdS nanoparticles.
Image is made with the
filter 440–485 nm (60Х)
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Зносостійкі керамічні та композитні матеріали
на основі нанопорошків діоксиду цирконію
для техніки та медицини
Організація: Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна
НАН України
Короткий опис: Унікальна технологія на основі нанопорошків
діоксиду цирконію забезпечує отримання керамічних і композитних
деталей складної форми з високими значеннями міцності і тріщиностійкості, високої зносостійкості, хімічної інертності, високими вогнетривкими властивостями, стійкістю до корозії та низькотемпературної деградації. Крім того, під час використання в медицині,
кераміка на основі діоксиду цирконію має високу біосумісність,
сприяє швидкому формуванню контакту кістка-імплант,
характеризується відсутністю гальванічних явищ, алергічних
реакцій і запалень.
Переваги: Стабільність властивостей, збільшення терміну служби
деталей у 20–50 раз, натуральний естетичний вигляд стоматологічних протезів, співвідношення ціна–якість нижче від іноземних
аналогів.
Галузі застосування: Шахтна і нафтогазова промисловість,
машинобудування, хімічна промисловість, металургійна промисловість, легка і харчова промисловість, ортопедія і стоматологія.
Контактна інформація:
matscidep@aim.com
+38 (062) 342 75 13

Керамічні плунжери
маслостанції СНТ-32

Елемент тазостегнового
суглобу з кераміки на базі ZrO2
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Wear resistant ceramic and composite materials based
on zirconia nanopowders for engineering and medicine
Organization: O. O. Galkin Donetsk Institute for Physics and Engineering of the NAS of Ukraine
Description: Unique technology of obtaining of complex shaped ceramics and composite parts based on zirconia nanopowders provides
high values of strength and fracture toughness, high wear resistance,
chemical inertness, high refractory properties, corrosion resistance and
low-temperature degradation of such parts. Moreover, in medicine the
ceramics based on zirconia has high biocompatibility, contributes to rapid
formation of bone-implant contact, characterized by the absence of galvanic effects, allergic reactions and inflammation.
Advantages: Stability of properties, increasing of the life time of parts
by 20–50 times, natural aesthetic look of dental prostheses, value for
money lower than foreign counterparts.
Field of application: Mine and oil-producing industry, machine building industry, chemical industry, metallurgical industry, energetic industry, aircraft industry, light and food industry, orthopedics and dentistry.
Contact information:
matscidep@aim.com
+38 (062) 342 75 13

Dental prostheses and implants
from ZrO2 ceramics

Ceramic ball stop valves
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Масивні високощільні надпровідні матеріали
на основі дибориду магнію та вироби з них
Організація: Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН
України
Короткий опис: Розроблено технологію синтезу масивних надпровідних наноструктурних високощільних матеріалів на основі дибориду магнію в умовах високих (2 ГПа) та помірних тисків (30 МПа)
з високим рівнем зв’язаності та виробів з них циліндричної, прямокутної та кільцевої форми розміром до 150–200 мм у діаметрі і
висотою до 20–50 мм з високими рівнем густини критичного струму (до 106 А/см2 за 20 К у магнітних полях 0–1 Тл), верхнім критичним магнітним полем (до 15 Tл за 22 K), полем необоротності (до
15 Tл за 19 K) та механічними властивостями з робочою температурою 20–30 К.
Переваги: Технологія дає змогу отримувати відносно дешеві вироби з дибориду магнію необхідних для практичного використання
конфігурацій і розмірів з високими функціональними характеристиками (вищими, за ті, що коли-небудь досягались) через створення
нанозеренної структури та нанорозмірних центрів піннігу – включень або/та наношарів, збагачених киснем та бором.
Галузі застосування: Струмообмежувачі індукційного типу, магнітні підшипники, електромотори, генератори, насоси із перекачування рідких газів, магнітно-резонансна томографія (МРТ), ядерна
магнітно-резонансна томографія (ЯМРТ), левітуючий транспорт у
чистих кімнатах та інші надпровідні пристрої, що працюють за
температури рідкого водню або неону.
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Bulk highly dense superconducting magnesium
diboride-based materials and their products
Organization: V. M. Bakul Institute for Superhard Materials of the NAS
of Ukraine
Description: The technology of synthesis of bulk superconducting
nanostructural highly-dense magnesium diboride -based materials at high
(2 GPa) and moderate (30 MPa) pressure has been developed allowing
manufacturing of the materials with high connectivity, as well, as the
MgB2–bsed products of cylindrical, rectangular or circular shapes up to
150–200 mm in diameter and up to 20–50 mm in height which demonstrate high critical current density (up to 106 A/cm2 at 20 K in magnetic
fields of 0–1 T), upper critical magnetic field (up to 15 T at 22 K), field of
irreversibility (up to 15 T at 19 K) and mechanical properties (working
temperature 20–30 K).
Advantages: The technology allows obtaining relatively cheap products from magnesium diboride of necessary configurations and sizes
suitable for practical use with whatever high functional characteristics
due to formation of nanograined structure and nanosized pinning centers (oxygen and boron-enriched inclusions and /or nanolayers).
Field of applications: Induction type fault current, magnetic bearings,
electric motors, generators, pumps for pumping liquid gases, magnetic
resonance imaging (MRI), nuclear magnetic resonance imaging (NMR),
MAGLEV transport in clean rooms and other superconducting devices
operating at liquid hydrogen or neon.

4. Наноматеріали

116
Контактна інформація:
prikhna@mail.ru
prikhna@iptelecom.net.ua
+38 (044) 430 11 26
+38 (044) 468 86 25

Блоки та кільця (до 150 мм у діаметрі) з MgB2

Вставка у ротор надпровідного мотору з MgB2
(синтезованого за 2 GPa)
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Contact information:
prikhna@mail.ru
prikhna@iptelecom.net.ua
+38 (044) 430 11 26
+38 (044) 468 86 25

Dependence of critical current
density, jc, vs. magnetic field, μoH,
of MgB2 synthesized at 2 GPa

Dependences of upper critical
magnetic fields, B, vs. temperature, T,
of MgB2 synthesized at:
2 GPa (with C) (1), 30 MPa (2),
50 MPa (3), 2 GPa (4)

Scheme of inductive fault current
limiter

MgB2 ring for it
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Плавлена текстурована надпровідна кераміка
на основі YBa2Cu3O7–δ
Організація: Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН
України
Короткий опис: Розроблено технологію виготовлення плавлених
текстурованих керамічних матеріалів на основі YBa 2 Cu 3O 7–δ
(масивних та тонкостінних), згідно якої насичення киснем структури
матеріалу з метою надання високого рівня надпровідних властивостей проводиться за умов підвищеного (до 10–16 МПа) тиску
кисню і високих температур (700–900 °С), що дає змогу досягти
рекордно високих значень густини критичних струмів
(jc  100 кА/см2 у полі 0 Тл і 55 кА/см2 за 77 К у полі 2 Тл), поля
необоротності (Вirr = 9,5 Тл за 77 К в площині ab Y123) і механічних
характеристик (мікротвердості HV = 7,6 ГПа і тріщиностійкість
K1c = 4,4 МПам0,5 за навантаження 4,9 Н).
Переваги: Розроблена технологія, що передбачає насичення киснем
в умовах підвищених тисків і високих температур дає змогу істотно
скоротити (з 14–20 до 3-х днів) процес насичення киснем і досягати
рекордних значень надпровідних і механічних характеристик через
формування високої густини двійників (~ 20–35 мкм–1) навіть за відсутності дефектів пакування та дислокацій, а також завдяки збільшенню
швидкості дифузії, пригнічення тріщиноутворення через зменшення
механічних напружень під час входження кисню (що виникають внаслідок зменшення кристалографічного параметру с YBa2Cu3O7–δ).
Галузі застосування: Магнітні підшипники, електромотори,
струмообмежувачі індукційного типу, генератори, насоси з перекачування скраплених газів, магнітно-резонансна томографія (МРТ),
ядерна магнітно-резонансна томографія (ЯМРТ), транспорт на
магнітному підвісі у чистих кімнатах та інші надпровідні пристрої,
що працюють за температури рідкого азоту.
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Sperconducting YBa2Cu3O7–δ–based melt textured ceramics
Organization: V. M. Bakul Institute for Superhard Materials of the NAS
of Ukraine
Description: The technology has been developed of melt textured
YBa2Cu3O7–δ. (bulk and thin walled) preparation according to which
the oxygenation for imparting to the material the superconducting properties is conducted under enhanced oxygen pressures (up to 10–16 МPа)
and high temperature (700–900 °С), which allow to attain the record
values of critical current density (jc  100 kА/сm2 at 77 K in 0 Т field and
55 kА/сm2 at 77 K in 2 Т field), field of irreversibility (Вirr = 9,5 Тл at 77
К in ab-plain of Y123) and mechanical characteristics (microhardness
up to HV = 7,6 GPа and fracture toughness K1c = 4,4 МPа m0,5 at 4,9 Nload).
Advantages: The developed technology which stipulate the oxygenation under elevated pressured and high temperatures allows essentially reduce the time of oxygenation (from 14–20 down to 3 days) and
to attain record values of superconducting and mechanic characteristics due to formation of high density of twins (~ 20–35 µm–1) even
without presence of stacking faults and dislocations, and as well due to
an increase of diffusion rate, suppression of cracks formation because
of the reduction of mechanical stresses during oxygen penetration (which
occur due to the decrease of c-parameter of YBa2Cu3O7–δ).
Field of applications: Magnetic bearings, electric motors, inductive
fault current limiters, generators, pumps for pumping liquid gases,
magnetic resonance imaging (MRI), nuclear magnetic resonance imaging (NMR), MAGLEV transport in clean rooms and other superconducting devices operating at liquid nitrogen.
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Контактна інформація:
prikhna@mail.ru
prikhna@iptelecom.net.ua
+38 (044) 430 11 26
+38 (044) 468 86 25

Блоки масивної ПТ-YBaCuO кераміки

Блоки тонкостінної
ПТ-YBaCuO кераміки

Захоплене магнітне поле (1,4
Тл) масивним ПТ-YBaCuO
блоком розміром 38×38×17
мм
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Contact information:
prikhna@mail.ru
prikhna@iptelecom.net.ua
+38 (044) 430 11 26
+38 (044) 468 86 25

High density of twins in bulk
MT-YBaCuO (TEM)

Rotor of SC motor with
MT-YBaCuO and scheme
of its cross-section

Structure of thin-walled
MT-YBaCuO under
polarized light

MT-YBaCuO SC ring
of inductive fault
current limiter
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Переходи Джозефсона на базі тонких плівок дибориду
магнію та технологія їх виробництва
Організації: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН
України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН
України
Короткий опис: Розроблено унікальну технологію синтезу переходів Джозефсона на базі тонких плівок дибориду магнію, що має
в своєму технологічному циклі прийоми магнетронного, електроннопроменевого та термічного розпорошення компонент в вакуумі з
наступним осадженням їх на діелектричні підкладки, які дають
змогу цілеспрямовано керувати дисперсністю зеренної структури
на нанорівні напівпровідникової, допованої металевими нановключеннями, тонкої плівки, з якої формується тунельний бар’єр переходів Джозефсона, а також складом та концентрацією допантів у
бар’єрі, внаслідок чого є можливим цілеспрямовано керувати виглядом функції розподілу прозорості у тунельних бар’єрів переходів
Джозефсона, які виготовляють, величиною густини критичного
надпровідного струму Джозефсона в них та величиною їх характеристичної напруги, тобто добутку IcRN – критичного струму Джозефсона на опір переходу Джозефсона в нормальному стані. Технологія дає змогу, ґрунтуючись на єдиному технологічному циклі,
випускати надпровідникові переходи Джозефсона, що модифіковані
під певні функціональні задачі (швидкодія, чутливість, роздільна
здатність, перешкодозахищеність).
Переваги: Технологія є простою в апаратному рішенні, енергоефективною порівняно з іншими відомими технологіями виготовлення переходів Джозефсона та дає змогу отримувати надпровідникові переходи Джозефсона різної геометричної конфігурації з
широким спектром функціональних властивостей з мінімальними
змінами у технологічному циклі. Використання такої технології синтезу переходів Джозефсона дає змогу гнучко реагувати на попит
ринку.
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Josephson junctions on the base of the magnesium diboride
thin films and their technology of fabrication.
Organizations: G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the
NAS of Ukraine, V. M. Bakul Institute for Superhard Materials of the
NAS of Ukraine
Description: Unique technology for synthesis of the Josephson junctions on the base of the magnesium diboride thin films has been developed, in their technological cycle it contains the methods of magnetron
sputtering, of electron beam and thermal evaporations of the components in vacuum with the following their deposition on the dielectric
substrates. This allows i) a task-oriented controlling of the dispersion
of the grains nanostructure of the semiconducting (doping by metal inclusions) thin films, from which the Josephson junction tunnel barriers
are fabricated, also ii) allows to control a content and concentration of
the dopants in the barriers, as a result there is possible iii) to control
transparency distribution function in the barriers and the value of the
superconducting Josephson critical current density of the junctions
(which are fabricated) and the junctions characteristic voltage value - it
means IcRN – the product of the Josephson critical current Ic on the
junction resistance in the normal state RN. In a single cycle this technology allows to fabricate the superconducting Josephson junctions, which
are modified for the specific functional tasks (rate of operation, sensitivity,
resolution, noise protection etc.).
Advantages: The technology is simple, more energy efficient compared with other known technologies of the fabricating of the superconducting Josephson junctions, and allows to obtain superconducting
Josephson junctions having various geometry configurations with a wide
range of structural and functional properties under minimal changes in
the technological cycle. The realization of this technology of fabrication
of the superconducting Josephson junctions gives a possibility to satisfy
the market demands flexibly.
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Галузі застосування: Детектори, приймачі, гетеродинні приймачі,
генератори електромагнітних коливань надвисокочастотного діапазону (НВЧ) для систем зв’язку, зокрема систем мобільного зв’язку.
Частотоміри електромагнітних коливань надвисокочастотного
діапазону. Стандарти напруги постійної та змінної. Надпровідникові
кубіти як базові елементи квантового комп’ютера. RSFQ – швидка
одноквантова логіка як базовий елемент надпровідникового
комп’ютера, надшвидкодіючого аналого-цифрового конвертора.
Надчутливі сенсори магнітного поля – НКВІДи.
Контактна інформація:
Shaternikv@i.ua
shat@imp.kiev.ua
+38 (044) 424 34 32

Магнетрони постійного струму для синтезу
тонкоплівкових елементів гетероструктур
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Field of applications: Detectors, receivers, heterodyne receivers, mixers, generators of the electromagnetic oscillations in the microwave
diapason (UHF) for the connection systems, partially for the mobile
connection systems. Frequency meters of the electromagnetic oscillations in the microwave diapason. Voltage standards for the direct and
alternative current. Superconducting qubits for the quantum computer.
RSFQ – rapid single flux logic as a base element of the superconducting computer, of the superfast analogue-to-digital converter. Supersensitive sensors of the magnetic field – SQUIDs.
Contact information:
Shaternikv@i.ua
shat@imp.kiev.ua
+38 (044) 424 34 32

Setup for synthesis of the thin films heterostructures
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Тонкі плівки дибориду магнію та технологія
їхнього виробництва
Організації: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН
України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН
України
Короткий опис: Розроблено унікальну технологію синтезу тонких
плівок дибориду магнію, що має в своєму технологічному циклі
прийоми фізичної та хімічної модифікації, включаючи використання
технологій високих тисків, які дозволяють цілеспрямовано керувати
дисперсністю зеренної структури на нанорівні, станом поверхні,
морфологією створюваних тонких плівок, їх надпровідними властивостями, зокрема критичною густиною надпровідного струму в
них. Технологія дає змогу, ґрунтуючись на єдиному технологічному
циклі, випускати надпровідні тонкі плівки, зокрема з різними нановключеннями, що модифіковані під певні функціональні завдання.
Переваги: Технологія є простою в апаратному рішенні, енергоефективною порівняно з іншими відомими технологіями отримання
надпровідних матеріалів та дає змогу отримувати надпровідні тонкі
плівки різної геометричної конфігурації з широким спектром структурних та функціональних властивостей з мінімальними змінами у
технологічному циклі. Використання такої технології синтезу тонких надпровідних плівок дає змогу гнучко реагувати на попит ринку.
Галузі застосування: Фільтри надвисокочастотного діапазону
(НВЧ) електромагнітних коливань систем мобільного зв’язку,
перемикачі постійного та змінного електричного струму, обмежувачі
постійного та змінного електричного струму, надпровідні екрани
електромагнітного випромінювання, надпровідна компонента
надпровідних дротів, стрічок, соленоїдів та деталей надпровідникових електричних машин (двигунів, генераторів тощо).
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Magnesium diboride thin films and technology
of their fabrication
Organizations: G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the
NAS of Ukraine, V. M. Bakul Institute for Superhard Materials of the
NAS of Ukraine
Description: Unique technology for synthesis of the magnesium diboride
thin films has been developed, which in their technological cycle contains methods of physical and chemical modification, including special
high pressure technologies. This allows a task-oriented controlling of
the dispersion of the grains nanostructure, a surface state and a
morphology of the fabricated thin films, their superconducting properties,
in particular a superconducting critical current densities of them. In a
single cycle this technology allows to fabricate the superconducting thin
films, which can contains various nanoinclusions, and which as a result
are modified for the specific functional tasks.
Advantages: The technology is simple, more energy efficient compared with other known technologies of the fabricating of the superconducting thin films, and allows to obtain superconducting thin films
having various geometry configurations with a wide range of structural
and functional properties under minimal changes in the technological
cycle. The realization of this technology of fabrication of the
superconducting thin films gives a possibility to satisfy the market demands flexibly.
Field of applications: Filters in the microwave diapason of electromagnetic oscillations (UHF diapason) for the mobile connection systems, switchers of the direct and alternative currents, current limiters
of the direct and alternative currents, superconducting screens of the
electromagnetic irradiation, superconducting component of the superconducting wires, strips, solenoids and details of the superconducting
electrical machines (motors, generators, etc.)
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Контактна інформація:
Shaternikv@i.ua
shat@imp.kiev.ua
+38 (044) 424 34 32

Конфігурація тонкоплівкового
надпровідного НВЧ фільтра

підкладка

Надпровідниковий тонкоплівковий НВЧ фільтр
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Contact information:
Shaternikv@i.ua
shat@imp.kiev.ua
+38 (044) 424 34 32

Films relief
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Інгібувальні пігменти для лакофарбових покриттів
на основі іонномодифікованого нанопористого цеоліту
Організація: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН
України
Короткий опис: Наноструктуровані інгібувальні пігменти для
протикорозійних лакофарбових покриттів на основі модифікованого
катіонами цинку, кальцію та мангану природного клиноптилоліту. З
введенням у ґрунтувальне лакофарбове покриття зменшують підплівкову корозію металу. За своєю ефективністю не поступаються
імпортному кальційвмісному іонообмінному пігменту Shieldex AC5.
Переваги: Добре диспергуються, екологічно безпечні, мають
високі захисні властивості. Можуть утворювати синергічні
композиції з цинк фосфатними пігментами. Висока іоннообмінна
ємність та ефективна взаємодія з полімерним зв’язуючим завдяки
наявності до 50 об% нанопор у пігменті. Захисна дія пігментів
проявляється в момент початку підплівкої корозії. Доступна та
дешева сировина.
Галузі застосування: Модифікування алкідних, епоксидних,
поліуретанових ґрунтувальних лакофарбових матеріалів, які використовуються для захисту від корозії транспортних засобів, будівельних металоконструкцій та обладнання різних галузей промисловості в атмосферних умовах.
Контактна інформація:
pokhmurs@ipm.lviv.ua
+38 (032) 263 15 77

Інгібування корозії алюмінієвого сплаву в середовищі кислого дощу
модифікованими цеолітами за даними імпедансних досліджень
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Inhibiting pigments for paints based on ion modified
nanoporous zeolite
Organization: G. V. Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS
of Ukraine
Description: Nanostructured inhibiting pigments for anticorrosive coatings based on natural clinoptilolite modified with zinc, calcium and manganese cations. Reduce under film corrosion after addition to organic
primer composition. They performance is comparable with commersial
ion-exchange pigment Shieldex AC5.
Advantages: Well-dispersed, environmentally friendly, with high protective properties. Can form in paint material a synergistic composition
with zinc phosphate pigments. High ion exchange capacity and effective
interaction with polymer binder due to the presence of up to 50 vol% of
nanopores. The protective effect of the pigments appears at the beginning of corrosion. There are cheap raw materials for pigments production.
Field of application: Modification of alkyd, epoxy, polyurethane primer
coatings used for corrosion protection of vehicles, building structures
and equipment of various industries in atmospheric conditions.
Contact information:
pokhmurs@ipm.lviv.ua
+38 (032) 263 15 77

Nanoporous inhibiting pigments on basis of natural zeolite
modified with Ca2+, Zn2+ and Mn2+ cations
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Технологічні рішення для формування зварних швів з
оптимізованим вмістом та складом наноутворень
Організація: Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН
України
Короткий опис: Встановлено, що для одержання мікроструктури,
яка б характеризувалася високими показниками міцності, пластичності та в’язкості, необхідно сформувати в металі швів включення
певного складу, розміру й щільності розподілу. Показано доцільність
введення з цією метою до зварювальної ванни нано- та мікророзмірних інокулянтів. Розроблено зварювальні матеріали і технології зварювання низьколегованих високоміцних сталей. Перевірено розробку в умовах промислового виробництва ПАТ НКМЗ та
підтверджено підвищення рівня функціональних властивостей
зварних з’єднань високоміцних низьколегованих сталей, зниження
ризику їхнього крихкого руйнування внаслідок впливу наноутворень
на умови формування мікроструктури металу зварних швів.
Переваги: Використання розробленої технології разом зі зварювальними матеріалами здатне забезпечити вищий рівень показників
міцності, пластичності, в’язкості зварних з’єднань, покращити якість
і експлуатаційну надійність технологічного обладнання гірничометалургійного і паливно-енергетичного комплексів, підвищити
економічність процесів виготовлення зварних металоконструкцій,
підвищити ефективність використання високоміцного сталевого прокату і зварювальних матеріалів.
Галузі застосування: Виготовлення зварних металоконструкцій
з низьколегованих високоміцних сталей для потреб гірничометалургійного і паливно-енергетичного комплексів.
Контактна інформація:
pokhod@paton.kiev.ua
+38 (044) 205 24 01
+38 (044) 200 86 89
Схематичне зображення
фізичної моделі впливу наноутворень на формування
мікроструктури металу
зварних швів
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Technological solutions for the formation of welds with
optimized content and composition of the nanocreature
Organization: Ye. O. Paton Welding Institute of the NAS of Ukraine
Description: It was found that for obtaining of micro structure, which is
characterized as high strength and toughness need to form inclusions in
the welded metal with same, size and density of the distribution. Shows
reasons for input, from this point of view, to weld metals nano- and
micro-size inoculants. Developed welding consumables and welding
technology for welding of high-strength alloy steels were showed. Carry
out verification of developed materials and technology in industrial production of PAS NKMZ, which confirmed level improvement of
functional properties of welded joints of high-strength alloy steels,
decreasing risk their fragile as result of nanocreatures influence on the
metal welds microstructure formation.
Advantages: Using developed technologies in combination with welding materials, are able to provide a higher level of strength, plasticity,
toughness of welded joints, increase that amount and operational reliability of technological equipment of mining-metallurgical and fuel and
energy complexes, to increase the efficiency of processes of manufacture of welded structures, efficiency of use as high-strength steel and
welding materials.
Field of application: Manufacture of welded steel constructions with
alloy high-strength steels for the needs of mining-metallurgical and fuel
and energy complexes.
Contact information:
pokhod@paton.kiev.ua
+38 (044) 205 24 01
+38 (044) 200 86 89
Influence of nanocreature
inoculated to welded bath
on mechanical properties
of metal joints of low-alloy
high-tensile steel
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Нанокомпозити для керамічних
та гібридних підшипників
Організація: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Короткий опис: Розроблено енергоефективні технології спікання
з контрольованою швидкістю ущільнення, що дають змогу отримувати зносостійку нанокераміку (коефіцієнт сухого тертя 0,2–0,4
за мінімальної швидкості зносу <10–6 мм3/Нм та розміру зерна 50–
70 нм) на основі нітриду кремнію.
Переваги: Матеріал демонструє у двічі кращі результати в
триботехнічних тестах порівняно з існуючими аналогами, які
використовують в керамічних та гібридних підшипниках. Працює
без додаткового змащування. Стійкий за наднизьких (–60 °С )
та високих (1200 °С) температур у агресивних середовищах
(кислоти, луги, морська вода).
Галузі застосування: Керамічні та гібридні підшипники для
нафтопереробних платформ та морських промислових споруд,
аерокосмічної галузі, хімічної та переробної промисловості, для
використання в технологіях чистих приміщень.
Контактна інформація:
ostap@ipms.kiev.ua
+38 (050) 986 82 57
+38 (044) 424 21 31

Структура нанокомпозиту
TiN–Si3 N4 за плазменного
спікання

Структура нанокомпозиту
TiN–Si3 N4 за спікання
з контрольованою швидкістю
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Nanocomposites for ceramic and hybrid bearings
Organization: I. M. Frantsevich Institute for Problems of Materials
Science of the NAS of Ukraine
Description: Energy efficient technology of rate-controlled sintering
has been developed. Dense wear-resistant nanoceramics parts (dry
friction coefficient 0,2–0,4, wear rate <10–6 mm3/Nm, grains size 50–
70 nm) based on silicon nitride have been produced.
Advantages: Developed material twice time better in comparison with
traditional ceramics for bearings. Possibility to utilize friction units under
subzero and at extremely high temperatures in aggressive mediums
(work temperatures –60 °С up to 1200 °С).
Field of application: Developed nanocomposites the best candidates
to assemble ceramic bearings for Arctic oil-extracting platforms and
marine industrial building and ships, strongly recommended for application in chemical industry in processes application-specific with aggressive medium, equipment for clear rooms and medicine.
Contact information:
ostap@ipms.kiev.ua
+38 (050) 986 82 57
+38 (044) 424 21 31

Advantages of nanocomposites vs.
Coarse grained ceramics

Parts from nanocomposites
for ceramic bearings
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Релаксація високоенергетичних електронних збуджень
в наноструктурованих матеріалах на основі мікрота наночастинок диспергованих у кристалічні, скляні
та полімерні матриці
Організація: Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
Короткий опис: Встановлено фізичні основи створення та розроблено наноструктуровані неорганічні сцинтилятори на основі використання специфічних фізичних властивостей, які притаманні нанорозмірним об’єктам. Одержано нові нанокомпозитні матеріали, встановлено енергетичну структуру центрів випромінювання та вивчено
механізми трансформації високоенергетичного збудження в
наноструктурованих матеріалах.
Переваги: Створено рентґеночутливі сцинтилятори на основі полістирольних плівок і мінеральних наночастинок CaF2, SrF2, BaF2.
Світловихід таких сцинтиляторів на два порядки вищий від світловиходу об’ємних аналогів CaF2, SrF2, BaF2. Розроблено полімермінеральні плівкові детектори рентґенівського випромінювання. Їхня
чутливість до рентґенівського випромінювання у 10 разів вища від
чутливості стандартних сцинтиляційних плівок на основі полістиролу.
Галузі застосування: Розроблення об’ємних сцинтиляційних нанокомпозитів з наперед заданими характеристиками, створення нових
сцинтиляційних матеріалів та люмінофорів на основі різних проявів
розмірного квантування, інтерференції електронних збуджень та
впливу поверхневого бар’єру на процеси передачі енергії збудження.
Контактна інформація:
gektin@isc.kharkov.com
zhmurin@isma.kharkov.ua
+38 (057) 341 02 81
+38 (057) 341 02 69
Залежність відносного
світлового виходу гадолінійвмісних сцинтиляторів від вмісту наночастинок:
1 – наночастинки GdF3 з інертною оболонкою, 2 – наночастинки
GdF3 з оболонкою, здатною до сополімерізації з полістиролом
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Relaxation of high energy electronic excitations in
nanostructured materials based on micro- and nanoparticles
dispersed in crystal, glass and polymer matrix
Organization: Institute for Scintillating Materials of the NAS of Ukraine
Description: Identified physical basics of creating and developing nanostructured inorganic scintillators based on the use of specific physical
properties of nanosized objects. New composite materials were obtained, defined energy structure of the radiation centers and studied the
transformation mechanisms of the high-energy excitations in
nanostructured materials.
Advantages: X-ray sensitive scintillator based on polystyrene films and
of mineral nanoparticles (CaF2, SrF2, BaF2) were obtained. Light yield
of these scintillators is two orders higher than light yield of bulk crystals
CaF2, SrF2, BaF2. Polymer-mineral film X-ray detectors were developed. Their X-ray sensitivity is 10 times higher than the sensitivity of
standard scintillation films based on polystyrene.
Field of application: Development of scintillation bulk nanocomposites
with predetermined characteristics. Development of new scintillation
materials and luminophores based on different of size-quantization manifestations; electron excitations interference and influence of the surface
barrier on the processes of excitation energy transfer.
Contact information:
gektin@isc.kharkov.com
zhmurin@isma.kharkov.ua
+38 (057) 341 02 81
+38 (057) 341 02 69
X-ray spectra of nanocomposites based on
polymer environment
with disseminated particles of fluoride BaF2,
CaF2 , SrF2, LaF3–Gd
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Технологія одержання литих гібридних нанокомпозитів
з підвищеними триботехнічними характеристиками
Організація: Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН
України
Короткий опис: Розроблено комплексну ливарно-порошкова
технологію одержання гібридних алюмоматричних нанокомпозитів
з підвищеними триботехнічними характеристиками в режимі сухого
тертя та граничного змащення за навантажень до 2,4 МПа. Підвищення рівня властивостей алюмоматричних матеріалів досягається
введенням композиційної складової нанорозмірних карбідів: оксидів
та інтерметалідних сполук вольфраму, молібдену, титану та
цирконію.
Переваги: Литі гібридні нанокомпозити характеризуються підвищеною жаростійкістю і зносостійкістю (відносно існуючих алюмінієвих матеріалів), низькою питомою вагою (відносно мідних сплавів). Використання таких матеріалів забезпечить зниження металоємності та збільшення ресурсу та надійності виробів, які працюють
за підвищених температур та режиму тертя. Відносно простота
відтворюваність ливарних технологій отримання виробів з композитів зумовлює перспективність промислового виробництва розроблених матеріалів.
Галузі застосування: Композити на основі алюмінію – зносостійкі
втулки для вузлів тертя побутового і промислового устаткування і
транспорту, опорні втулки, притискні ролики, підшипники ковзання,
рухомі електричні контакти, електроди для наплавлення та
напилення.
Контактна інформація:
kompozit@ptima.kiev.ua
+38 (044) 424 35 42
Литі заготовки та екструдовані прутки з композиційного матеріалу, що містять, як зміцнювачі, нанорозмірні частинки карбідів
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Technology of cast hybrid nanocomposites
with improved tribologycal characteristics obtaining
Organization: Physico-Technological Institute of Metals and Alloys of
the NAS of Ukraine
Description: The complex foundry-powder technology of hybrid aluminum matrix nanocomposites with improved tribology characteristics in
dry friction and boundary lubrication modes at loadings up to 2,4 MPa
was developed. Level improvement of aluminum matrix materials is
achieved by introducing a composite constituent of nanosized carbides,
oxides and intermetallic compounds of tungsten, molybdenum, titanium
and zirconium.
Advantages: Cast hybrid nanocomposites are characterized by high
heat resistance and wear resistance (relative to the existing aluminum
materials), low specific gravity (relative to copper alloy). The use of
such materials will ensure reduction of metal and increasing of duration
and security of products that operate at high temperatures and friction
mode. The relative simplicity and reproducibility of casting technologies
from composites makes promising industrial development of material.
Field of application: Composites on the base of aluminum – wearproof
friction hobs for household, industrial devices and transport, refractory
inserts, basic hobs, clamping rollers, sliding bearings, movable electric
contacts, weldup and spraying electrodes etc.
Contact information:
kompozit@ptima.kiev.ua
+38 (044) 424 35 42

SEM image of composite
material with nano-scale
tungsten carbides into AK7
aluminum alloy matrix, SEM
SU8000 UHR FE-SEM
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Промислове виробництва аморфних
і нанокристалічних сплавів та стрічкових
магнітопроводів на основі технології надшвидкого
охолодження металевих розплавів
Організація: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН
України
Короткий опис: Розроблено технологію промислового виробництва аморфних і нанокристалічних сплавів та стрічкових магнітопроводів з них на підставі нанотехнології надшвидкого (до 106 К/с)
охолодження металевих розплавів (НШОР) з річною продуктивністю не менше 5 тон аморфних і нанокристалічних матеріалів та
1000000 аморфних і нанокристалічних магнітопроводів з них.
Створено технологічний комплекс обладнання для НШОР. До
його складу входять:
– обладнання для вакуумного індукційного плавлення та отримання і дослідних, і промислових вихідних злитків металевих сплавів методом лиття з ручним нахилом індуктора з тиглем;
– установка для отримання тонких (15–40 мкм) металевих стрічок з аморфною, нано- та мікрокристалічною структурою методом
лиття плоского потоку розплаву на диск-охолоджувач, що швидко
обертається;
– допоміжне обладнання для приготування керамічних ливарних
тиглів та сопел;
– обладнання для термічної та термомагнітної обробки виготовлених партій магнітопроводів, а також тестування їхніх магнітних
властивостей.
Переваги: За оцінками західних експертів, процес надшвидкого
(до 106 К/с) охолодження розплаву є дешевшим щонайменше на
30 % за традиційні методи виготовлення тонкої стрічки. До того ж
він забезпечує високу екологічну чистоту виробництва. Одностадійний процес НШОР, в якому відсутня стадія прокатки дає змогу
безпосередньо з розплаву одержувати готову аморфну стрічку,
придатну для подальшого використання. Магнітом’які нанокристалічні сплави в низці застосувань (силові імпульсні середньочастотні
трансформатори, вимірювальні трансформатори струму, електродвигуни, захисні реактори, коректори зсуву фаз, дроселі та ін.) вже
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The industrial production of amorphous and nanocrystalline
alloys and ribbon magnetic cores on the base of technology
of superfast cooling of metallic melts
Organization: G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the NAS
of Ukraine
Description: Have been created the technology for industrial production of amorphous and nanocrystalline alloys and ribbon magnetic cores
on the base of nanotechnology of superfast (up to 106 K/s) cooling of
the molten metal (PFC) with annual output of not less than 5 tons of
amorphous and nanocrystalline materials and ~ 1000000 amorphous
and nanocrystalline magnetic cores. For the first time in Ukraine have
been created a technological complex (TC) of equipment for PFC. The
complex includes:
– equipment for vacuum induction melting and receiving of research
and industrial raw bars of metal alloys by casting with hand slope of the
inductor crucible;
– plant for production of thin (15–40 micron) metal strips of amorphous, nano- and microcrystalline structure by casting of planar melt
flow at cooling disk that rapidly rotating;
– ancillary equipment for the preparation of ceramic casting crucibles and nozzles;
– equipment for the thermal and thermomagnetic treatment of produced parties of magnetic cores, as well as testing of their magnetic
properties.
Advantages: According to values of Western experts, the process of
rapid (up to 106 K/s) quenching of the melt at least 30 % cheaper than
traditional methods of thin strip manufacturing. In the same time it will
provide high environmental cleanliness of production. One-step PFC
process in which no rolling phase allows obtaining amorphous ribbon
suitable for further use directly from the melt. Soft magnetic
nanocrystalline alloys in a number of applications (medium frequency
switching power transformers, measuring current transformers, motors, protective reactors, phase shift correctors, choke etc.) has successfully replaced traditional soft magnet crystalline materials (transformer steel, ferrite and permalloy). Using developed from these materials
iron circuits in measured current transformers and throttles will decrease
in 1.5–2,5 times mass and dimensions of relevant products in electrical
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з успіхом замінюють традиційні кристалічні магнітом’які матеріали
(трансформаторну сталь, пермалої та ферити). Використання
виготовлених з цих нових матеріалів магнітопроводів у
вимірювальних трансформаторах струму, ВЧ-трансформаторах та
дроселях у 1,5–2,5 рази знизить масогабарити відповідних виробів
у електро- та радіотехніці, приладобудуванні з одночасним скороченням їхнього енергоспоживання. Впровадження сукупності запропонованих інноваційних нанотехнологій та їхніх продуктів дасть
змогу досягнути істотної (в сотні МВт) економії електроенергії в
масштабах країни. Робоча температура традиційних магнітом’яких
матеріалів не перевищує зазвичай 95 °C, тоді як нові нанокристалічні осердя з високою теплопровідністю зовнішньої ізоляції можуть
працювати тривалий час за температур до 180 °C. Аморфні і нанокристалічні стрічкові осердя (зокрема мініатюрні) для роботи на
високих частотах 50кГц–5МГц, з високою температурною стабільністю мають найвищі магнітні характеристики:
– початкова магнітна проникність (за 100 кГц)
 25000
– спад проникності за витримки 130 °С, 2000 годин
 20 %
– зменшення початкової магнітної проникності за –60 °С  10 %.
Галузі застосування: Силова електроніка, електротехніка, приладобудування та енергетика.
Контактна інформація:
nosenko@imp.kiev.ua
+38 (044) 424 32 41

Установка для вакуумної індукційної
плавки та литва прецизійних металевих сплавів в атмосфері інертного
газу продуктивністю 20 кг/цикл
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and electrical engineering, instrumentation with simultaneous reduction
of energy consumption. Implementation of the proposed set of innovative nanotechnologies and their products results in substantial (hundreds
of MW) electricity savings across the country. Operating temperature
of traditional soft magnet materials usually does not exceed 95 °C, while
new nanocrystalline core with high thermal conductivity of external insulation can operate for long periods at temperatures up to 180 °C.
Amorphous and nanocrystalline ribbon magnetic cores (including miniature one) for work at high frequencies 50kHts–5 MHz, with high temperature stability have the highest magnetic properties:
– Initial permeability (at 100 kHz)
 25000
– The decrease of permeability with aging at 130 °C, 2000 hours  20 %
– Reduction of the initial permeability at –60 °C
 10 %.
Field of application: Power electronics, electrical equipment, instrumentation and energetic.
Contact information:
nosenko@imp.kiev.ua
+38 (044) 424 32 41

Technological equipment complex for rapid (up to 106 К/s) cooling
of metal melts with productivity not less than 5 ton/year of
amorphous ribbons
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Дослідно-промислова технологія виготовлення
наноструктурних біосумісних матеріалів
з оптимальними біомеханічними властивостями
поверхні та біоактивних покриттів для імплантатів
Організація: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Короткий опис: Розроблено біоактивні та композиційні керамічні
матеріали для покриттів, запропоновано технологію осадження
біоактивних керамічних покриттів на поверхнях різних матеріалів:
титані та інших металах, тугоплавких оксидних кераміках, підкладинках з низькою температурою плавлення, зокрема полімерах
(поліетилені). Виконано оптимізацію технологічних режимів формування біоактивних покриттів на різних підкладинках та відповідну
модернізацію обладнання з метою запобігання розплавленню і
оплавленню підкладинки. Виготовлено та охарактеризовано нові
титанові сплави із зменшеним модулем пружності для імплантатів.
Переваги: Запропоновано різні біоактивні керамічні матеріали для
покриттів: кальцій–фосфатні кераміки, біостекла, біоситали, композитні матеріали, компоненти яких взаємодіють між собою під час
нагрівання. Збільшено у 2–5 разів міцність адгезії покриття, у 10
разів збільшено стійкість за циклічних навантажень; зменшено
дефектність покриттів: відсутні мікротріщини і термонапруження
на межі з підкладинкою за будь-якої товщини покриття; з’явилася
змога деформації деталі з покриттям. Очікується збільшення біосумісності і терміну експлуатації імплантатів з нових титанових
сплавів.
Галузі застосування: медицина, хірургія кісткової тканини,
імплантологія
Контактна інформація:
dubok@ipms.kiev.ua
+38 (044) 424 72 56
Титанова сітка для нейрохірургії з покриттям з біоактивного керамічного
композиту
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Research manufacturing technology for production
of nanostructured biocompatible materials with optimal
biomechanical properties and bioactive surface coatings
for implants
Organization: I. M. Frantsevych Institute for Problems of Material Science of the NAS of Ukraine
Description: Bioactive ceramic and composite materials for coatings
have been developed and technology of deposition of bioactive ceramic coatings on the surfaces of different materials have been proposed. As substrates for coatings can be used titanium and other metals,
refractory oxide ceramics and polymers (polyethylene). Technological
processes of bioactive coatings formation on different substrates were
optimized with appropriate modernization of instruments to prevent
melting of the substrate. New titanium alloys with reduced modulus of
elasticity for implants were synthesized.
Advantages: Different bioactive ceramic materials for coatings of calcium phosphate ceramics, bioglasses, bioglass-ceramics, and composite
materials with components which interact with each other when heated
were proposed. Adhesion strength of developed coating is in 2–5 times
more than commercial analogues, stability during cyclic loading is increased in 10 times, amount of defects in coatings is decreased, there
are no cracks and thermostressed on the boundaries between coatings
and substrates at any coating thickness, exists possibility of deformation
of a detail with coating. New titanium alloys are expected to increase
biocompatibility and lifetime of implants made of them.
Field of application: medicine, surgery of bone tissue, implantology
Contact information:
dubok@ipms.kiev.ua
+38 (044) 424 72 56
Stomatological implant
with hydrous surface
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Нанокристалічний надтвердий матеріал на основі
нітриду бору для тонкої лезової обробки високо
твердих сталей
Організація: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Короткий опис: Розроблено технологію отримання інструментального полікристалічного надтвердого матеріалу на основі вюрцитного нітриду бору з нанокристалічною зеленною структурою (0,020–
0,035 мкм), що дає змогу ефективно здійснювати прецизійну (Ra =
0,16 мкм) механічну обробку загартованих сталей за наявності
ударних навантажень.
Переваги: Під час механічної обробки металевих поверхонь в
режимі переривчастого різання, інструмент оснащений
нанокомпозиційним матеріалом має ресурс роботи в 1,5 рази вищий,
ніж існуючі аналоги.
Галузі застосування: підприємства машинобудівного та гірничометалургійного комплексу (обробка деталей із загартованих
конструкційних сталей, броні з високомарганцовистих сталей для
конусних дробарок та пласкої броні, валків прокатних станів тощо).
Контактна інформація:
vmvolkogon@ipms.kiev.ua
+38 (066) 175 68 97
+38 (044) 424 02 81

Структура нанокомпозиту

Різальні елементи на основі
нанокомпозиту
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Nanocrystalline superhard materials based on boron nitride
for thin edge cutting processing of high solid steel
Organization: I. M. Frantsevych Institute for Problems of Material Science of the NAS of Ukraine
Description: The technology of obtaining instrumental polycrystalline
superhard materials based on wBN with nanocrystalline grain structure
(0,020–0,035 cm), which makes it possible to effectively implement
precision (Ra = 0,16 mcm) machining hardened steels in the presence
of shock
Advantages: When machining metal surfaces in intermittent cutting
mode, the tool is equipped by nanocomposite material and has a life of
1,5 times higher than existing analogues
Field of application: Enterprise engineering and mining and metallurgical complex (processing details of hardened structural steel,
highmanganese steel armor for cone crushers and flat armor, rolls for
rolling mills, etc.).
Contact information:
vmvolkogon@ipms.kiev.ua
+38 (066) 175 68 97
+38 (044) 424 02 81

Cutters equipped with cutting
elements

Mill equipped with cutting
elements
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Моно- та біметалічні нанокомпозити срібла, золота,
міді в розчинах та на поверхні кремнезему
для деактивації мікроорганізмів, стійких
до антибіотиків, та як протипухлинні препарати
Організація: Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України
Короткий опис: Розроблено методики направленого синтезу нанорозмірних композитів золота, срібла, міді з керованою морфологією, розміром та оптичними властивостями в розчинах та суспензіях кремнезему. Наночастинки срібла в колоїдному стані і гетерогенних композитах Ag/SiO2 проявляють високу антимікробну
активність проти низки мікроорганізмів (Escherichia coli, Staphylococcus aurеus, Candida albicans) і зберігають стабільність та властивості упродовж двох років і більше. Біметалічні наночастинки
Ag/Au з триптофаном із застосуванням у ролі протипухлинних препаратів дають змогу зменшити гепато- і нефротоксичність нанорозмірних металів. Явище посилення сигналів триптофану в присутності наночастинок золота в спектрах флуоресценції та комбінаційного розсіяння світла може бути основою для створення
високочутливих біомаркерів.
Переваги: Методики синтезу є простими, швидкими та енергоефективними та дають змогу одержувати стабільні наноматеріали
з широким спектром структурних та функціональних властивостей.
Високоефективні антимікробні матеріали та протипухлинні препарати з низькою токсичності можна одержати у вигляді розчинів,
суспензій, порошків і на тканині.
Галузі застосування. Антимікробні матеріали та дезінфектанти,
сенсори, біомаркери та діагностичні системи за спектрами флуоресценції та комбінаційного розсіяння світла, протипухлинні препарати
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Tailored mono- and bimetallic nanocomposites of silver,
gold and copper in solution and on the silica surface
for inactivation of antibiotic-resistant microorganisms
and as antitumor preparations
Organization: Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NASU
Description: The techniques of directed synthesis of nanoscale composites of gold, silver and copper with controllable morphology, size
and optical properties in solutions and suspensions of silica was developed. Colloidal solutions of Ag nanoparticles and Ag/SiO2 composites
showed a high antimicrobial activity against a number of pathogenic
microorganisms (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida
albicans) and maintained their stability and properties for more then
two years. Bimetallic Ag/Au nanoparticles with tryptophan using as
antitumor preparations can reduce hepato- and nephrotoxicity of nanoscale metals. The phenomenon of signal enhancing of tryptophan in
the presence of gold nanoparticles in the Raman and fluorescence spectra can form the basis for highly sensitive biomarkers.
Advantages: The methods of synthesis are simple, fast and efficient
and allows to obtain stable nanomaterials with a wide range of structural and functional properties. Highly effective antimicrobial materials and antitumor preparations with low toxicity can be prepared in the
form of solutions, suspensions, powders and fabrics.
Field of application: Antimicrobial materials and disinfectants, sensors, biomarkers and diagnostic systems based on fluorescence and
Raman spectroscopy, antitumor preparations.
Contact information:
annaerem@ukr.net: +38 (044) 422-96-98; +38 (044) 424-35-67
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Каліксаренфосфонові кислоти для біомедичного
застосування
Організація: Інститут органічної хімії НАН України
Короткий опис: Синтезовано конусоподібні каліксарени, функціоналізовані по верхньому вінцю макроциклу фрагментами біофорних фосфонових,  -амінофосфонових,  -гідроксиметилфосфонових,  -гідроксиметилбісфосфонових, метиленбісфосфонових
та  -кетофосфонових кислот. Ці каліксарени є водорозчинними,
малотоксичними сполуками, які з високою селективністю утворюють стійкі супрамолекулярні комплекси з амінокислотами, пептидами і аденозиндифосфатом.
Переваги: Синтетична доступність, хімічна стійкість, низька токсичність, водорозчинність. Висока адгезія та селективність до нуклеїнових основ, нуклеотидів, амінокислот, пептидів, протеїнових
структур, катіонів біометалів.
Галузі застосування: Каліксарени є перспективними матеріалами
для наномедицини – як складові системи доставки ліків, діагностиці захворювань, платформи для дизайну нових ефективних модуляторів кальцієвих каналів, інгібіторів ензимів, серцево-судинних, протипухлинних, антитромботичних препаратів.
Контактна інформація:
vik@ioch.kiev.ua; www.ioch.kiev.ua
+38 (044) 559 06 67

Каліксаренфосфонові кислоти для біомедичного призначення
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Calixarenephosphonous acids for biomedical applications
Organization: Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine
Description: Within the project a series of different cone shaped
calixarenes functionalized on the upper rim with bioactive phosphonic,
 -aminophosphonic,  -hydroxymethylphosphonic,  -hydroxymethylenebisphosphonic, methylenebisphosphonic and  -ketophosphonic
asids have been synthesized. These calixarenes are water soluble and
low toxic compounds that showed a high selectivity and affinity to
formation of supramolecular complexes with aminoacids, peptides and
adenosinephosphate.
Advantages: Synthetic accessibility, chemical stability, low toxicity,
water solubility. High adhesion and selectivity to the nucleic bases,
nucleotides, aminoacids, peptides, protein structures, cations, biometals.
Field of application: Calixarenes are promising materials for nanomedicine application such as drug delivery systems, diagnostics, scaffolds for design of new effective calcium channel modulators, inhibitors of enzymes, cardiovascular, anticancer, antithrombotic drugs.
Contact information:
vik@ioch.kiev.ua; www.ioch.kiev.ua
+38 (044) 559 06 67

Calix[4]arene tetrakis-methylene-di-phosphonic acid inhibits
specifically the fibrin polymerization (IC50 1,26×10–60 M)
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Технологія виробництва біосумісних функціональних
наноматеріалів на основі апатиту кальцію
Організація: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН
України
Короткий опис: Розроблено технологію синтезу біосумісних
функціональних наноматеріалів на основі апатиту кальцію у вигляді тонких плівок, нанопокриттів та нанодисперсних порошків, яка
містить у собі використання біоміметичних умов синтезу та нових
технологічних рішень щодо осадження порошків та отримання
плівок і покриттів.
Переваги: Технологія дає змогу отримувати гомогенні нанодисперсні порошки гідроксиапатиту кальцію високої чистоти, що
мають вищу термічну стабільність ніж аналоги, отримані традиційними методами. Дає змогу в процесі синтезу керувати морфологією та співвідношенням аморфний конденсат – кристалічна фаза отримуваних порошків. Всі етапи технологічного процесу ергономічні, екологічно безпечні та не потребують великих виробничих
площ та потужностей.
Галузі застосування: Медицина (імпланти для хірургії, зубопротезування, виготовлення біологічно активних добавок, компоненти
зубних паст та косметичних засобів).
Контактна інформація:
karb@imp.kiev.ua
+38(044) 424-20-44

АСМ знімок нанопорошку
гідроксиапатиту кальцію

Нанопорошки та покриття
гідроксиапатиту кальцію
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Technology of production of the biocompatible functional
nanomaterials based on calcium apatite
Organization: G. V. Kurdumov Institute for Metal Physics of the
NAS of Ukraine
Description: The technology of synthesis of the biocompatible functional nanomaterials based on apatite calcium in the form of thin films,
nanocoating, and nanopowders, which include using the biomimetic
synthesis conditions and new technological solutions for deposition of
powders and obtaining films and coatings.
Advantages: The technology allows to obtain the homogeneous high
purity calcium hydroxyapatite nanopowders with a higher thermal stability than analogues obtained by traditional methods. Allows controlled
in the synthesis process the morphology and amorphous condensate –
crystalline phase ratio for obtained powders. All stages of the process
are ergonomic, environmentally friendly and do not require large production areas and facilities.
Field of application: Medicine (Implants for surgery, dentures, manufacture dietary supplements, components toothpaste and cosmetics).
Contact information:
karb@imp.kiev.ua
+38(044) 424-20-44

Morphology of hydroxyapatite calcium films on medical
alloy ВТ-6

Nanostructured surfaces
of hydroxyapatite calcium based
on titanium
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Бісфосфонати паладію (ІІ): протипухлинні,
малотоксичні та адресної дії
Організація: Інститут загальної та неорганічної хімії
ім. В. І. Вернадського НАН України.
Короткий опис: Отримано нові комплексні сполуки паладію(ІІ) з
бісфосфоновими кислотами. Встановлено їхній склад, будову, стійкість, фізико-хімічні та спектральні характеристики. Визначено
різний спосіб координації бісфосфонових кислот до паладію. Показано наявність цитотоксичної активності та низької токсичності бісфосфонатів паладію. Встановлено взаємозв’язок між складом, будовою, фізико-хімічними параметрами отриманих сполук
та їхньою біологічною активністю.
Переваги: Отримані результати підтверджують доцільність використання бісфосфонатів паладію(ІІ) як основи для розроблення
нових протипухлинних лікарських засобів, що дають змогу підвищити ефективність лікування та зменшити його вартість.
Галузі застосування: Фармацевтична промисловість та медицина.
Контактна інформація:
pekhnyo@ionc.kiev.ua;
+38 (044) 4242511
+38 (044) 4243070
2
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Low-toxicity anticancer palladium(II) phosphonates with
targeted delivery
Organization: V. I. Vernadskii Institute of General and Inorganic
Chemistry of the NAS of Ukraine
Description: Novel complex compounds of palladium(II) with
bisphosphonic acids have been obtained. Their composition, structure,
stability, physicochemical and spectral characteristics have been determined. The different mode of coordination of bisphosphonic acids to
palladium has been established. It has been found that palladium bisphosphonates have a cytotoxic activity and a low toxicity. Interrelation between the composition, structure, physicochemical parameters
of the obtained compounds and their biological activity has been established.
Advantages: The obtained results corroborate the expedience of the
use of palladium(II) bisphosphonates as the basis for the development
of new anticancer drugs, which will make it possible to increase the
effectiveness of treatment and to reduce its cost.
Field of application: The pharmaceutical industry and medicine.
Contact information:
pekhnyo@ionc.kiev.ua;
+38 (044) 4242511
+38 (044) 4243070
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Високочутлива тест-системи для детекції
нейрональних маркерів хвороби Альцгеймера
в плазмі крові на основі нанокон’югатів
Організація: Інститут мoлекулярної біології і генетики НАНУ
Короткий опис: Розроблено високочутливий метод детекції біомаркерів у плазмі крові та інших біологічних рідинах на основі
подвійних та потрійних кон’югатів специфічних антитіл та створення тест-систем для ранньої діагностики хвороби Альцгеймера
та раку молочної залози. Спочатку біомаркер концентрують за допомогою антитіл. Після цього визначають кількість біомаркера за
допомогою іншого набору антитіл, кон’югованих з ДНК-бар кодом. Пара специфічних антитіл забезпечує високу специфічність
детекції. Високу чутливість досягають унаслідок кількісної полімеразної ланцюгової реакції.
Переваги: Тест-системи, створені на базі такого підходу, матимуть
низку переваг, такі як: висока чутливість, швидкість, селективність,
мультиплексність та змога отримати не лише якісних, а й кількісних даних.
Галузі застосування: Діагностика захворювань людини: рання
діагностика нейродегенеративних та онкологічних захворювань
людини; оцінка ефективності терапії; скринування населення з
груп ризику.
Контактна інформація:
inform@imbg.org.ua
+38 (044) 526 11 69; +38 (044) 526 07 59
Принципова схема тест-системи
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High sensitive test-system for detection of neuronal
markers of Alzheimer disease, based on nanoconjugates
Organization: Institute of Molecular Biology and Genetics of the
NAS of Ukraine
Description: Highly sensitive test system for detection of biomarkers
in plasma and other biological fluids based on double and triple conjugates has been developed. It will be able to detect alterations for the
diagnostics of Alzheimer disease and breast cancer. First, biomarker is
concentrated on antibodeis, then it is quantitatively analyzed by another antibody conjugated to DNA-bar code. Pair of specific antibodies against biomarker provide high selectivity of the method. High sensitivity is achieved by quantitative polymerase chain reaction.
Advantages: Generated test system has several advantages: high-sensitivity, selectivity, fast qualitative and quantitative analysis.
Field of application: Diagnostics of human dieases: early diagnosis of
neurodegenerative and cancer diseases; evaluation of therapy effectiveness; screening high-risk populations.
Contact information:
inform@imbg.org.ua
+38 (044) 526 11 69; +38 (044) 526 07 59
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Антитромботичні калікс[4]арени
Організація: Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
Короткий опис: Калікс[4]арен C-192 та його натрієва сіль C-145
специфічно пригнічують зсідання крові завдяки інгібуванню полімеризації фібрину та утворенню фібринового каркасу тромбу.
Переваги: Калікс[4]арен C-192 та C-145, завдяки інгібуючій дії
стосовно формування фібринового каркасу тромбу, мають високу
антитромботичну активність. Ці препарати ефективні в малих дозах та відрізняються невисокою токсичністю. Простота виготовлення таких препаратів забезпечує їхню відносну дешевизну.
Галузі застосування: як антитромботичний препарат під час захворювань, які супроводжуються аномальною активацією системи
зсідання крові: під час інфаркту міокарду, інсульту головного мозку, ішемічної хвороби серця, венозної тромбоемболії, ДВЗ-синдрому, ішемічного інсульту, онкозахворювання, діабета, а також для
моніторингу післяопераційного лікування.
Контактна інформація:
tto@biochem.kiev.ua
+38 (044) 2357157; +38 (044) 2796365
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Antithrombotic calix[4]arenes
Organization: Palladin Institute of biochemistry of the NAS of
Ukraine
Description: Calix[4]arene C-192 and its sodium salt C-145 effectively
reduce blood coagulation by inhibiting fibrin polymerization and the
formation of the thrombus framework.
Advantages: Due to the inhibitory action on the formation of the fibrin
framework of a thrombus C-145 and C192 have a high antithrombotic
activity. They are effective in small doses and have low toxicity. Simplicity of their production allows to reduced their preparation costs.
Field of application: They can be used as antithrombotic drugs at the
diseases, which are accompanied by hyper-activation of coagulation
system, such as myocardial infarction, ischemia, disseminated intravascular coagulation, cancer, diabetes and for the monitoring postoperative treatment.
Contact information:
tto@biochem.kiev.ua
+38 (044) 2357157; +38 (044) 2796365
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Імунодіагностична тест-система для кількісного
визначення розчинного фібрину в плазмі крові людини
Організації: Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
та ЗАТ НВК “Діапроф-Мед”
Короткий опис: На основі фібрин-специфічних моноклональних
антитіл власного виробництва розроблено тест-систему для кількісного визначення розчинного фібрину в плазмі крові людини.
Розчинний фібрин – головний маркер активації системи зсідання
крові та загрози тромбоутворення, який утворюється з фібриногену
під дією тромбіну. Концентрація розчинного фібрину підвищується
під час серцево-судинних захворювань (ДВЗ-синдром, ішемічна
хвороба серця; інфаркт міокарда, тромбоз глибоких вен, тромбоемболія легеневої артерії та інших); онкологічних захворюваннях,
під час цукрового діабету, після хірургічних втручань, під час вагітності, у людей віком понад 60 років тощо. Кількісне визначення
розчинного фібрину потрібне для ранньої діагностики загрози
тромбоутворення з метою попередження інфарктів, інсультів, тромбозів і тромбоемболій та для моніторингу антитромботичної терапії. Фібрин-специфічні моноклональні антитіла (FnI-3C), які входять до складу імуносорбенту, з високою специфічністю та афінністю реагують з розчинним фібрином без перехресної реакції з
фібриногеном та D-димером. Вторинні моноклональні антитіла
(ІІ-4d), що входять до складу кон’югату з біотином, є високоафінними до фібрину та не конкурують із FnI-3C за місце зв’язування
на молекулі фібрину. Ця тест-система дає змогу з високою точністю
визначати концентрацію розчинного фібрину в присутності інших
білків плазми крові.
Переваги:
– використання власних фібрин-специфічних моноклональних
антитіл;
– висока чутливість: 0,5±0,1мкг/мл;
– специфічність: 98 %;
– швидкість виконання аналізу: 3 години;
– автоматичне кількісне визначення розчинного фібрину;
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The Immunodiagnostic test systems for quantification of
soluble fibrin in human blood plasma
Organisations: Palladin Institute of Biochemistry of the NAS of
Ukraine and the “Diaproph-Med”
Description: On the basis of the fibrin-specific mAb obtained at
Palladin Institute of Biochemistry of NAS of Ukraine the test-system
for quantification of soluble fibrin (Sf) in human blood plasma has
been developed. Sf is one of the main markers of thrombus formation
threat. Sf is formed by thrombin activation of fibrinogen. A soluble
fibrin concentration increases at many cardiovascular diseases (DIC,
coronary heart disease, myocardial infarction, deep vein thrombosis,
pulmonary embolism etc.) and cancer, surgery, pregnancy, in humans
over 60 years. The quantification of soluble fibrin is necessary for early
diagnostic of the threat of thrombus formation, to prevent heart attacks, strokes, thrombosis, thromboembolism and monitoring an antithrombotic therapy.
The test-system consists of fibrin-specific mAb (FnI-3C) (component
of immune adsorbent) which reacts with high specificity and affinity
with soluble fibrin without cross-reacting with fibrinogen and D-dimer.
“Tag” mAb II-4d conjugated with biotin reacts with high affinity with
fibrin without any competition for the binding site on the fibrin molecule with FnI-3C.
This test system allows to determine the accurate concentration of Sf
in the presence of other proteins of blood plasma.
Advantages:
– using high affinity fibrin-specific mAbs (obtained at the Palladin
Institute of Biochemistry);
– using high affinity fibrin-specific mAbs (obtained at the Palladin
Institute of Biochemistry);
– High sensitivity: 0,5 ± 0,1 µg/ml;
– Specificity: 98 %;
– Runtime analysis: 3 hours
– accurate quantitative determination of Sf;
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– тривалий час зберігання компонентів тест-системи (сорбованих
на плашку моноклональних антитіл, ліофілізованого антигену,
розчинів кон’югату);
– простота та надійність у роботі;
Тест-система не має аналогів в Україні та країнах СНД.
Галузі застосування: Медицина: кардіологія, гінекологія, хірургія,
онкологія, гематологія, комбустіологія, ендокринологія.
Контактна інформація:
tto@biochem.kiev.ua
+38 (044) 2357157; +38 (044) 2796365
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– Automatic quantification of Sf;
– long-term storage test-system components: the absorbed on a spot
mAbs, lyophilized antigen and conjugate solutions;
– Simplicity and reliability;
– All test-system components are domestic.
The test system is unique in Ukraine and CIS countries.
Field of application: Medicine: cardiology, gynecology, surgery, oncology, hematology, combustiology, endocrinology.
Contact information:
tto@biochem.kiev.ua
+38 (044) 2357157; +38 (044) 2796365
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Імунодіагностична тест-система для одночасного
кількісного визначення фібриногену, розчинного
фібрину та D-димеру в плазмі крові людини
Організації: Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
та ЗАТ НВК “Діапроф-Мед”
Короткий опис: На основі фібриноген-, фібрин- та D-димерспецифічних моноклональних антитіл розроблено тест-систему
для одночасного кількісного визначення фібриногену, розчинного
фібрину та D-димеру в плазмі крові людини. Фібриноген – центральний білок системи зсіданні крові та розчинний попередник
полімерного фібрину, який формує фібриновий каркас тромбу.
Взаємодіючи з тромбоцитами він сприяє їхній агрегації, що є першим етапом в утворенні тромбоцитарної гемостатичної пробки.
Розчинний фібрин – головний маркер активації системи зсідання
крові та загрози тромбоутворення, що утворюється з фібриногену
під дією тромбіну. D-димер – один із основних маркерів тромбоутворення та фібринолізу – найбільший кінцевий фрагмент, який
утворюється під час розщеплення плазміном полімерного фібрину,
стабілізованого фактором XIIIа. Одночасне кількісне визначення
фібриногену, розчинного фібриногену та D-димеру дають змогу:
– проводити діагностику стану системи гемостазу;
– визначати або виключати наявність тромбоутворення під час різних патологій на ранніх етапах захворювання;
– визначати або виключати наявність у пацієнта таких хвороб, як
тромбоз глибоких вен і тромбоемболія легеневих артерій;
– діагностувати ДВЗ-синдром;
– проводити моніторинг антитромботичної та тромболітичної
терапії.
Переваги:
– використання високоспецифічних моноклональних антитіл
власного виробництва;
– чутливість тест-системи: для визначення фібриногену – 1±0,2 мкг/
мл; розчинного фібрину – 0,5±0,1мкг/мл; D-димеру – 30±6 нг/мл;
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The Immunodiagnostic test systems for simultaneous
quantification of fibrinogen, soluble fibrin and D-dimer in
human blood plasma
Organisations: Palladin Institute of Biochemistry of the NAS of
Ukraine and the “Diaproph-Med”
Description: On the basis of obtained (at the Palladin Institute of Biochemistry) Fibrinogen (F), Soluble fibrin (Sf)- and D-dimer(DD)-specific mAbs have been developed of test-system for simultaneous quantification of F, Sf and DD in human blood plasma. F is the central
protein of the blood coagulation system and soluble precursor of fibrin
polymer forming the framework of a thrombus. Fibrinogen promotes
aggregation of platelet by interacting with them. It is the first stage in
the formation of the hemostatic plug platelet. Sf is one of the main
markers of the threat of thrombus formation. Sf formed from fibrinogen by the action of thrombin in the activation of blood coagulation.
DD is one of the main markers of thrombosis and fibrinolysis. DD is
the largest molecular fragment of fibrin polymer degradation by plasmin stabilized factor XIIIa.
The simultaneous quantification of fibrinogen, soluble fibrinogen and
D-dimer give possibility:
– to diagnosis of hemostatic system;
– to identify or eliminate the threat of thrombosis in various pathologies in the early stages of the disease;
– to determine deep venous thrombosis and pulmonary arteries;
– to diagnosis DIC;
– monitor antithrombotic and thrombolytic therapy.
Advantages:
– using highly specific monoclonal antibodies of own production;
– the sensitivity of the method: fibrinogen – 1±0,2µg/ml; soluble fibrin – 0,5±0,1µg/ml; D-dimer – 30±6 ng/ml.
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– специфічність тест-системи: 98 %;
– швидкість виконання аналізу: 3 години;
– тривалий час зберігання компонентів тест-системи: сорбованих
на плашку моноклональних антитіл, ліофілізованого антигену,
розчинів кон’югату;
– простота та надійність у роботі.
Тест-система не має аналогів в Україні та країнах СНД.
Галузі застосування: Медицина (кардіологія, гінекологія, хірургія,
онкологія, гематологія, комбустіологія, ендокринологія).
Контактна інформація:
tto@biochem.kiev.ua
+38 (044) 2357157; +38 (044) 2796365
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– Specificity: 98 %;
– Runtime analysis: 3 hours.
– long-term storage test-system components: the absorbed on a spot
mAbs, lyophilized antigen and conjugate solutions;
– Simplicity and reliability;
– All test-system components are domestic.
Field of Application: Medicine: cardiology, gynecology, surgery, oncology, hematology, combustiology, endocrinology.
Contact information:
tto@biochem.kiev.ua,
+38 (044) 2357157; +38 (044) 2796365
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Імунодіагностична тест-система для кількісного
визначення D-димеру в плазмі крові людини
Організація: Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
Короткий опис: На основі D-димер-специфічних моноклональних
антитіл власного виробництва розроблено тест-систему для кількісного визначення D-димеру (DD) у плазмі крові людини. DD –
один із основних маркерів стану систем зсідання крові та фібринолізу – найбільший кінцевий фрагмент, що утворюється при плазміновому гідролізі полімерного фібрину, стабілізованого фактором
XIIIа. Концентрація DD у плазмі крові підвищується під час серцево-судинних захворюваннях (ДВЗ-синдром, інфаркт міокарда,
тромбоз глибоких вен, тромбоемболія легеневої артерії, ішемічний
інсульт та інших), може також підвищуватися під час тромболітичній та фібринолітичній терапії, онкологічних захворюваннях,
ішемічній хворобі серця, після хірургічних втручань, під час вагітності, у людей віком старше 60 років та ін. D-димер-специфічні
моноклональні антитіла ІІІ-3b, які входять до складу імуносорбенту, з високою специфічністю та афінністю реагують із DD без
перехресної реакції з фібриногеном і фібрином. Вторинні “tag”моноклональні антитіла II-4d, кон’юговані з біотином, високоафінно реагують із DD та не конкурують із моноклональними антитілами ІІІ-3b за місце зв’язування на антигені. Ця тест-система дає
змогу з високою точністю визначати концентрацію DD у присутності інших білків плазми крові.
Переваги:
– використання високоспецифічних моноклональних антитіл власного виробництва;
– висока чутливість визначення D-димеру: 30±6 нг/мл;
– специфічність: 98 %;
– швидкість виконання аналізу: 3 години;
– автоматичне кількісне визначення D-димеру;

5. Nanobiotechnologies

169

The Immunodiagnostic test systems for quantification
of D-dimer in human blood plasma
Organization: Palladin Institute of biochemistry of the NAS of
Ukraine
Description: Test-system for quantification of D-dimer (DD) in human blood plasma has been developed using D-dimer-specific mAb
obtained at the Palladin Institute of Biochemistry of NASU. D-dimer
is one of the main markers of the state of the blood coagulation and
fibrinolysis systems. DD is the largest molecular fragment of fibrin
polymer degraded by plasmin, stabilized by factor XIIIa. The causes of
DD increasing: cardiovascular diseases (DIC, coronary heart disease,
myocardial infarction, deep vein thrombosis, pulmonary embolism,
etc.); fibrinolytic and thrombolytic therapy, cancer; surgery, in humans
over 60 years, pregnancy. The test-system consists of: the DD-specific
mAb III-3b (component of immune adsorbent) which reacts with high
specificity and affinity with DD without cross-reacting with fibrinogen and fibrin; secondary “tag” mAb II-4d conjugated with biotin reacts with high affinity with DD and does not compete for the binding
site with mAb III-3b on DD. This test system allows to quantify DD
exactly in the presence of the other proteins of blood plasma.
Advantages:
– using high-specific mAbs (obtained at the Palladin Institute of Biochemistry);
– High sensitivity: 30±0,6 mg/ml;
– Specificity: 98 %;
– Runtime analysis: 3 hours.
– accurate quantitative determination of DD;
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– тривалий час зберігання компонентів тест-системи (сорбованих
на плашку моноклональних антитіл, ліофілізованого антигену,
розчинів кон’югату);
– простота та надійність у роботі.
Галузі застосування: Медицина: кардіологія, гінекологія, хірургія,
онкологія, гематологія, комбустіологія, ендокринологія.
Контактна інформація:
tto@biochem.kiev.ua
+38 (044) 2357157; +38 (044) 2796365
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– Automatic quantification of fibrinogen;
– long-term storage test-system components: the absorbed mAbs on a
spot, lyophilized antigen and conjugate solutions;
– Simplicity and reliability;
– All test-system components are domestic
The test-system is unique in Ukraine and CIS countries.
Field of application: Medicine: cardiology, gynecology, surgery, oncology, hematology, combustiology, endocrinology.
Contact information:
tto@biochem.kiev.ua
+38 (044) 2357157; +38 (044) 2796365
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Імунодіагностична тест-система для кількісного
визначення фібриногену в плазмі крові людини
Організація: Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
Короткий опис: На основі фібриноген-специфічних моноклональних антитіл власного виробництва розроблено тест-систему для
кількісного визначення фібриногену (Fg) в плазмі крові людини.
Фібриноген – центральний білок системи зсіданні крові та розчинний попередник полімерного фібрину, який формує фібриновий
каркас тромбу. Взаємодіючи з тромбоцитами, він сприяє їх агрегації, що є першим етапом в утворенні тромбу. Fg є білком гострої
фази, важливим маркером запалення та некрозу тканин. Концентрація Fg у плазмі крові підвищується під час серцево-судинних
захворювань (ішемічна хвороба серця, інсульт, артеріальна гіпертензія, атеросклероз, патологія переферичних судин та ін.), запальних процесах, травмах, злоякісних утвореннях, інфекційних захворюваннях та інших патологіях. Фібриноген-специфічні моноклональні антитіла 2d-2a, які входять до складу імуносорбенту, з високою специфічністю та високою афінністю реагують з Fg людини,
вторинні “tag” – моноклональні антитіла II-4d, кон’юговані з біотином, реагують з фібриногеном і не конкурують з фібриногенспецифічними моноклональними антитілами 2d-2a за місце зв’язування на антигені. Ця тест-система дає змогу з високою точністю
визначати концентрацію Fg у присутності інших білків плазми крові, розведеної в 200 разів.
Переваги:
– використання фібриноген-специфічних високоафінних моноклональних антитіл власного виробництва;
– висока чутливість: 1±0,2 мкг/мл;
– специфічність: 98 %;
– час виконання аналізу: 3 години.
– точне кількісне визначення фібриногену в присутності інших
білків плазми крові;
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The Immunodiagnostic test-systems for quantification of
fibrinogen in human blood plasma
Organization: Palladin Institute of biochemistry of the NAS of
Ukraine
Description: Test-system for quantification of fibrinogen (Fg) in human blood plasma has been developed using Fg-specific monoclonal
antibody (mAb) obtained at the Palladin Institute of Biochemistry of
NASU. Fibrinogen is the central protein of the blood coagulation system and soluble precursor of fibrin polymer forming fibrin network of
thrombus. Fg promotes platelets aggregation by interacting with them.
It is the first stage of thrombus formation. Fibrinogen is an acute phase
protein, an important marker of inflammation and tissue necrosis. Fibrinogen concentration increases at cardiovascular diseases (coronary
heart disease, stroke, hypertension, atherosclerosis, peripheral vascular pathology, etc.); inflammation; malignant tumors and other pathologies.The test-system consists of fibrinogen-specific mAb 2d-2a (component of immune adsorbent) reacts which high specificity and affinity with human Fg; secondary “tag” mAb II-4d conjugated with biotin
reacts with fibrinogen and does not compete for the binding site with
monoclonal antibodies 2d-2a on the Fg. This test system allows to determine the accurate concentration of fibrinogen in the presence of
other proteins of blood plasma diluted in 200 times.
Advantages:
– Using high affinity fibrinogen-specific mAbs( obtained at the Palladin
Institute of Biochemistry);
– High sensitivity: 1 ± 0,2 mg/ml;
– Specificity: 98 %;
– Runtime analysis: 3 hours.
– accurate quantitatification of fibrinogen in the presence of other
plasma proteins;
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– автоматичне кількісне визначення фібриногену;
– тривалий час зберігання компонентів тест-системи (сорбованих
на плашку моноклональних антитіл, ліофілізованого антигену,
розчинів кон’югату);
– простота і надійність в роботі.
Тест-система не має аналогів в Україні та країнах СНД.
Галузі застосування: Медицина: кардіологія, гінекологія, хірургія,
онкологія, гематологія, комбустіологія, ендокринологія.
Контактна інформація:
tto@biochem.kiev.ua
+38 (044) 2357157; +38 (044) 2796365
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– Automatic quantification of F;
– Long-term storage test-system components: the absorbed mAbs on a
spot, lyophilized antigen and conjugate solutions;
– Simplicity and reliability;
– All test-system components are domestic.
The test-system is unique in Ukraine and CIS countries.
Field of application: Medicine: cardiology, gynecology, surgery, oncology, hematology, combustiology, endocrinology.
Contact information:
tto@biochem.kiev.ua
+38 (044) 2357157; +38 (044) 2796365
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Наноконструкції різного складу для цільової доставки
лікарських препаратів у пухлинні клітини
Організації: Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ,
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України,
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології.
ім. Р. Є Кавецького НАН України,
Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка
Короткий опис: Розроблена технологія синтезу наночастинок на
основі SiO2, CoFe2O4, декстран-поліакриламіду, їхньої модифікації
лікарськими препаратами і лігандами до пухлинних рецепторів.
Обробка пухлинних культур препаратами призводить до значного
зменшення проліферативної активності пухлинних клітин.
Переваги: Адресна доставка ліків специфічних для різних нозологічних форм з використанням наночастинок різного складу дає
змогу уникнути побічної дії лікарських препаратів на здорові тканини, збільшує їх терапевтичну дію.
Галузі застосування: Нанопрепарати з найбільше терапевтичним
ефектом можуть бути використані для діагностики і терапії пухлинних захворювань різного генезу.
Контактна інформація:
g.d.telegeev@imbg.org.ua
+38 (044) 526-07-29; +38 (044) 526-07-59

Мікрофотографіїя
дисперсного кремнезему

Мікрофотографія магнітнолюмінісцентних наночастинок
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Nanovectors with different composition for targeting drug
delivery to tumour cells
Organisations: Institute of Molecular Biology and Genetics of the
NAS of Ukraine, Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS
of Ukraine, RE Kavetsky Institute of Experimental Pathology,
Oncology and Radiobiology, of the NAS of Ukraine, Taras
Shevchenko National University of Kyiv
Brief description: The technology of synthesis of nanoparticles on the
basis of SiO2, CoFe2O4, dextran, polyacrylamide so as their modification with drugs and ligands to tumour receptors was developed. Treatment of tumour cultures leads to a significant decrease in the proliferative activity of tumour cells.
Advantages: Targeted delivery specific to various nosological forms
using nanoparticles of different composition avoids the side effects of
drugs on healthy tissues, increases their therapeutic effect.
Field of application: the most effective nanoparticles can be used for
the diagnosis and treatment of tumours of various origins.
Contact information:
g.d.telegeev@imbg.org.ua
+38 (044) 526-07-29; +38 (044) 526 07 59

Ways of incorporation nanoparticles into the cell
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HB-EGF-специфічні імуноліпосоми
Організація: Інститут біохімії ім. А. В. Палладіна НАН України
Короткий опис: Сконструйовано HB-EGF-специфічні імуноліпосоми для направленої доставки протиракових препаратів до
пухлинних клітин. Показано, що навантажені доксорубіцином HBEGF-специфічні імуноліпосоми, на противагу, навантажених
доксорубіцином ліпосом, були значно токсичнішими для клітинмішеней (LC50 до 6 разів нижча).
Переваги: Підвищена експресія Гепарин зв’язувального EGFподібного фактора росту (HB-EGF) властива багатьом пухлинним
клітинам. Результати показують, що HB-EGF-специфічні імуноліпосоми можуть бути ефективними для транспортування протиракових препаратів під час терапії пухлин, що експресують HB-EGF.
Галузі застосування: Направлена доставка біологічно активних
компонентів до пухлинних клітин.
Контактна інформація:
tto@biochem.kiev.ua
+(380-44) 235-7157; +(380-44) 2796365

scFvantibodies

Ліпосома
Імуноліпосома

Зв’язування клітин-мішеней з HBEGF-специфічними імуноліпосомами та контрольними ліпосомами
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Anti-HB-EGF immunoliposomes
Organization: Palladin Institute of Biochemistry of the NAS of
Ukraine
Description: Anti-HB-EGF immunoliposomes for target delivering an
anticancer drug to HB-EGF-expressing tumor cells were constructed.
It was shown that doxorubicin loaded anti-HB-EGF immunoliposomes
in contrast to non-modified doxorubicin loaded liposomes were more
toxic to target cells. (LC50 up to 6-fold lower)
Advantages: Increased expression of Heparin-binding epidermal growth
factor-like growth factor (HB-EGF) is frequently observed on various
cancer cells. Our results suggest that anti-HB-EGF liposomes could be
a useful carrier of anticancer drug for the treatment of such HB-EGFexpressing tumors.
Field of application: Targeted delivery of bioactive compounds to tumor cells.
Contact information:
tto@biochem.kiev.ua
+(380-44) 235-7157; +(380-44) 2796365
HB-EGF-специфічні імуноліпосоми / Anti-HB-EGF
immunoliposomes
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Нові інгібітори протеїнтирозинфосфатаз на основі
каліксаренів і фулеренів
Організація: Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ
Короткий опис: Розроблено нові підходи до регулювання активності протеїнтирозинфосфатаз за допомогою функціоналізованих
каліксаренів (нанокорзин) та похідних фулеренів. Запропонована
методологія дає змогу ефективно інгібувати in vitro PTP1B, TCPTP, SHP2, CD-45, MEG-2, PTP β та деякі інші людські протеїнтирозинфосфатази. Встановлений зв’язок між структурою і біологічною активністю створює підґрунтя для конструювання селективних інгібіторів терапевтично важливих ферментів, таких як
PTP1B, SHP2 та CD-45.
Переваги: Лабораторні технології інгібування протеїнтирозинфосфатаз відкривають нові перспективи біомедичних досліджень
похідних каліксаренів (нанокорзин) і фулеренів як потенційних
ліків, враховуючи переваги мультифункціональних наноструктур.
Галузі застосування: Ефективні і селективні інгібітори протеїнтирозинфосфатаз можуть бути застосовані в наукових і прикладних
дослідженнях в області органічної хімії, біоорганічної хімії, біохімії, фармакології і медицини для пошуку нових ліків від діабету
2-го типу, ожиріння, раку та імунних захворювань.
Контактна інформація:
vovk@bpci.kiev.ua
+38 (044) 573-2553; +38 (044) 573-2552

Ефективність інгібування протеїнтирозинфосфатаз
похідними калікс[4]арену (ліворуч) та фулерену C70 (праворуч)
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New inhibitors of protein tyrosine phosphatases based
on calixarenes and fullerenes
Organization: Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the NAS of Ukraine
Description: New approaches for regulating the action of protein tyrosine phosphatases by the calixarene nano-baskets and fullerene derivatives were developed. The proposed methodology can be applied to
suppress the activities of PTP1B, TC-PTP, SHP2, CD-45, Meg2, PTPβ and other human protein tyrosine phosphatases. The results of structure-activity investigation are important for designing new selective inhibitors of therapeutically significant enzymes, such as PTP1B, CD-45
and SHP2.
Advantages: Laboratory technologies of inhibition of protein tyrosine
phosphatases by calixarenes (nanobaskets) and fullerenes hold promise for their biomedical investigations as potential drugs considering
advantage of the multifunctional nanostructures.
Field of application: Effective and selective inhibitors of protein tyrosine phosphatases can be used in scientific and applied researches in
the fields of organic chemistry, bioorganic chemistry, and biochemistry, as well as pharmacology and medicine to search for new drugs
against type 2 diabetes, obesity, immune disorders, and cancer diseases.
Contact information:
vovk@bpci.kiev.ua
+38 (044) 573-2553; +38 (044) 573-2552

Docking of calіx[4]arene methylenebisphosphonic acid (from left)
and pyrrolidino[60]fullerene tris-carboxylic acid (from right) into
the active centre of protein tyrosine phosphatase 1B
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Алгоритм тестування нових нановекторних систем
на пухлинних клітинах
Організація: Інститут експериментальної патології, онкології і
радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України
Короткий опис: Розроблено методологію оцінки біологічної безпеки наноматеріалів та створено алгоритм тестування нановекторних систем. Запропонований алгоритм дає змогу проводити скринінг металовмісних нанометеріалів з урахуванням особливостей
їхньої взаємодії з мембранами та органелами нормальних та пухлинних клітин. Унікальний підхід дає змогу отримати оперативну
інформацію про біологічну активність та потенційну безпеку матеріалів, які передбачається використовувати під час створення векторних протипухлинних наносистем.
Переваги: Запропонований спектр молекулярно-біологічних, цитоморфологічних, біохімічних та біофізичних критеріїв оцінки безпеки наноматеріалів дає змогу швидко отримати об’єктивну інформацію про ступінь їх токсичності, а також про їхній вплив на функціональну активність нормальних та злоякісно трансформованих
клітин. Використання розробленого алгоритму для визначення ризику застосування металовмісних наноматеріалів під час проведення медико-біологічних досліджень є економічно вигідним та
малозатратним.
Галузі застосування: Для науковців – медиків та біологів, а також
фахівців фармакологів, які розробляють та виробляють наносистеми для використання в медицині, насамперед, в онкології.
Контактна інформація:
nauka@onconet.kiev.ua
+38 (044) 259-01-83; +38 (044) 258-16-56
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Algorithm for testing of new nanovector systems
on tumor cells
Organization: R. E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology,
Oncology and Radiobiology, of the NAS of Ukraine
Description: We developed methodology for evaluation of biological
safety of nanomaterials and algorithm for testing of nanovector systems. The proposed algorithm allows to perform screening of metalcontaining nanomaterials according to features of their interaction with
normal and tumor cell membranes and organelles. The unique approach
allows to get quick information about biological activity and potential
safety of materials, which are being used in development of vector
antitumor nanosystems.
Advantages: The proposed spectrum of molecular-biological, cytomorphological, biochemical and biophysical criteria of evaluation of
nanomaterials safety allows to get quick and objective information
about degree of their toxicity and about their impact on functional
activity of normal and malignant cells. The use of the developed algorithm for risk evaluation after use of metal-containing nanomaterials
in medical and biological studies is economically profitable and cheap.
Field of application: Suitable for a broad spectrum of scientists –
medics and biologists, and also for pharmacologists, who are involved
in development and production of nanosystems for use in medicine
and, particularly, in oncology.
Contact information:
nauka@onconet.kiev.ua
+38 (044) 259-01-83; +38 (044) 258-16-56
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Калікс[4]арени як ефективні модифікатори активності
АТР-гідролазних систем гладеньких м’язів
Організація: Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
Короткий опис: Синтезовано, охарактеризовано та досліджено
циклічні олігомери фенолів – калікс[4]арени, що здатні оборотно,
досить селективно і високоафінно інгібувати активність натрієвої
і кальцієвої помп плазматичної мембрани, а також впливати на
систему енергозалежної акумуляції йонів Са у мітохондріях гладеньком’язових клітин. У разі натрієвої помпи продемонстровано,
що спорідненість до неї її інгібіторів – каліксаренів С-97, С-99 і
С-107 значно більша, ніж спорідненість класичного інгібітора цієї
помпи – оуабаїну (відомий фармакологічний препарат). Показано,
що каліксарени С136 та С137 (10 мкМ) гіперполяризують мембрану мітохондрій міометрія до 173 % відносно контролю, що може
мати практичне застосування за потреби корекції величини мембранного потенціалу мітохондрій та під час проведення біохімічних експериментів.
Переваги: Оборотність дії, досить висока спорідненість і селективність щодо атаки на конкретні енергозалежні Са2+- и Na+ /K+транспортуючі системи біологічних мембран. Висока афінність до
білка-мішені більша, ніж у випадку відомих фармакологічних засобів. Очікується значно менша собівартість препаратів (на основі каліксаренів), ніж тих, які використовують нині (оуабаїн – 55 €/100 мг
www.tocris.com ). Очікувана собівартість препаратів на основі каліксаренів – 5–10 €/100 мг.
Галузі застосування: наукові дослідження в біохімії, клітинній
біології та біомембранології.
Контактна інформація:
tto@biochem.kiev.ua ; +38 (044) 234-9268; +38 (044) 279-6365
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Calix[4]arenes as effective modifiers of activity of the АТРhydrolase systems of smooth muscles
Organization: Palladin Institute of Biochemistry of the NASU
Description: Calix[4]arenes, cyclic oligomers of phenols, have been
synthesized, described and investigated. It is shown that calix[4]arenes
are able to selective inhibition of the activity of natrium and calcium
pumps of plasma membrane, and also to influence on the systems of
energy-dependent accumulation of Са ions in smooth muscle mitochondria. It is shown in the case of natrium pump, that its affinity to
inhibitors – calix[4]arenes С-97, С-99 and С-107 is considerably higher,
than that to classic inhibitors of this pump – uabain (known pharmacological substance).
It was shown that calixarenes C136 and C137 (10 μm ) hyperpolarize
myometrium mitochondria membranes up to 173 % relative to control.
It may have practical applications when you need to adjust the magnitude of the mitochondria membrane potential and when carrying out
biochemical experiments
Advantages: Reversibility of action, high enough affinity and selectivity in
relation to an attack on concrete energy-dependent Са2+- and Na+ /K+ transporting systems of biological membranes. High affinity to the target protein,
more than that in case of the known pharmacological substances. The considerably less prime price of preparations (on the basis of calix[4]arenes) is
expected, than those of using now (uabain – 55 €/100 mg www.tocris.com).
The expected prime price of preparations
on the basis of calix[4]arenes is 5–10 €/
100 mg.
Field of application: Pharmacology;
scientific researches in biochemistry,
cellular biology and biomembranology.
Contact information:
tto@biochem.kiev.ua
+38 (044) 234-9268;
+38 (044) 279-6365
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Покриті специфічною полімерною та білковою
оболонкою магнітні наночастинки
Організація: Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
Короткий опис: Отримано функціонально активні нервові терміналі головного мозку, мічені γ -Fe2O3 наночастинками, покритими
D-манозою, і Fe3O4 наночастинками, покритими 3-амінопропіл
(діетоксі) метілсіланом. Розроблено методичний підхід маніпуляції
нервовими терминалями магнітним полем з використанням цих
наночастинок та проведено оцінку нейротоксичності цих наночастинок. Зв’язування наночастинок з нервовими терміналями свідчить про те, що ці наночастинки можна використати в нанонейротехнології під час лікування методом локальної гіпертермії.
Відкрито специфічні ефекти білкової і неорганічної складових
природного комплексу феритину, що дають змогу використовувати
цю природну наночастинку для модуляції транспорту нейромедіаторів у нервових терміналях головного мозку. З використанням
синтезованого нанокомплексу циклодекстрин /магнітна наночастинка розроблено новий стратегічний підхід і методологія екстракції з подальшим видаленням назовні холестеролу з нервових терміналей головного мозку. Доведено, що за умов нейропатологій, а
саме ішемічних/гіпоксичних ураженнях головного мозку, що супроводжуються збільшенням транспортерзалежного вивільнення
глутамату з нервових терміналей, наночастинки агрегатів циклодекстринов мають нейропротекторний ефект.
Переваги: Міцне зв’язування наночастинок магнетиту, покритих
певним полімером, з нервовими терміналями головного мозку та
можливість маніпуляції популяцією нервових терміналей під дією
зовнішнього магнітного поля. Відсутність нейротоксичного ефекту
нанокомплексів. За умов використання наночастинок агрегатів циклодекстринів відкрито новий механізм нейропротекції.
Галузі застосування: Біо- та нейрохімія.
Контактна інформація:
tborisov@biochem.kiev.ua
+38 (044) 234-32-54; (044) 279-6365
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Magnetic nanoparticles coated by specific
polymers and proteins

L-[14C]glutamate, % of total

Organization: Palladin Institute Biochemistry of the NAS of Ukraine
Description: Functionally active brain nerve terminal labeled with γ Fe2O3 nanoparticles coated by D-mannose, and Fe3O4 nanoparticles
coated with polymers were obtained, and the methodical approach manipulating nerve terminals by magnetic field using these nanoparticles
was developed, neurotoxicity of these nanoparticles was assessed. The
binding of nanoparticles to nerve terminals suggests that these nanoparticles can be used in nanoneurotechnology in the treatment by local
hyperthermia. The specific effects of protein and inorganic components of natural complex ferritin, which contains natural magnetic nanoparticles, to modulate the transport of neurotransmitters in nerve terminals of the brain were shown. Using ssynthesized nanocomplex cyclodextrin / magnetic nanoparticle, a new strategic approach and methodology for extraction followed by removal of cholesterol outside of
brain nerve terminals was developed. It was shown that in pathological
states, i. e. ischemic/hypoxic brain injury, accompanied by an increase
in transporter-mediated glutamate release from nerve terminals, nanoparticles of cyclodextrin aggregates have a neuroprotective effect.
Advantages: Strong binding of magnetite nanoparticles coated by specific polymer with brain nerve
terminals. Manipulation of nerve 10090
terminal population by external 80
70
magnetic fields. Lack of neuro- 60
50
toxic effects of nanocomplexes.
40
Field of application: Biochem- 30
20
istry: Neurochemistry.
10
0
Control

Transmission electron micrographs of D-mannosecoated
γ -Fe2O3 nanoparticles

NP

MNP

Movement of L-[14C]glutamate-containing rat
brain nerve terminals to the magnet. Control
(transparent column) – synaptosomes in the absence of nanoparticles, NP (dotted column) –
synaptosomes in the presence of uncoated γ Fe2O3 nanoparticles, MNP (grey column) synaptosomes in the presence of D-mannose-coated
γ -Fe2O3 nanoparticles
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Система маркерів для оцінки ризиків взаємодії
наночастинок з біологічними об'єктами
Організація: Інститут експериментальної патології, онкології і
радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України
Короткий опис: Система маркерів ґрунтується на визначенні впливу наночастинок на функціональну активність низки ключових показників життєдіяльності клітини: параметрів енергетичного метаболізму; фосфоліпідного профілю; фізико-хімічних властивостей
плазматичних мембран; рівня реактивних форм кисню/азоту та перекисного окислення ліпідів; активності ферментів антиоксидного захисту та глутатіонзалежної системи детоксикації ксенобіотиків; вмісту основних форм глутатіону; поліпотентних гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку; окремі показники неспецифічної ланки системи імунітету; рівня пошкодження та репарації ДНК; цитогенетичних ефектів та розвитку нестабільності геному за рівнем хромосомних аберацій.
Переваги: Перевагою розробленої системи маркерів є можливість
її використання для науково обґрунтованої оцінки ризиків дії наночастинок на живі системи.
Галузі застосування: Система маркерів може бути науковою базою
для вивчення молекулярних механізмів, через які реалізується дія
широкого спектру наноматеріалів різного походження та оцінки
їхньої ролі у розвитку генетичної нестабільності і підвищенні онкологічного ризику для людини. Запропонована система стане науково-методичною базою для розроблення державних нормативів
під час регламентування використання вуглецевих наночастинок.
Контактна інформація:
mvmik@yahoo.com ; +38 (044) 259-0593; +38 (044) 258-1656

3D зображення контрольних клітин (ліворуч) та клітин, що зазнали
впливу вуглецевих наночастинок (праворуч)
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System of markers for risk assessment arising from
nanoparticles interaction with biological objects
Organization: R. E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology,
Oncology and Radiobiology of the NAS of Ukraine
Description: Markers system based on determining the impact of nanoparticles on several key parameters of cell functional activity: parameters of energy metabolism; phospholipids profile; physico-chemical properties of cell membranes; level of reactive oxygen/nitrogen species
and lipid peroxidation; activity of enzymes of antioxidative defense
and glutathione dependent system of xenobiotics detoxification; content of the main forms of glutathione; level of polipotent hematopoietic bone marrow stem cells; discrete parameters of nonspecific immune system; level of DNA damage and repair; cytogenetic effects
and development of genomic instability characterized through the level
of chromosomal aberrations.
Advantages: The advantage of the developed markers system is the
possibility of its use for science-based risk assessment of nanoparticles
impact on living systems.
Field of application: System of markers can serve as a scientific base
for investigation of molecular mechanisms through which implemented
an action of broad range of nanomaterials and for evaluation of their role
in the development of genetic instability and increase of cancer risk to
humans. The proposed system can serve as scientific and methodological basis for the development of state standards in regulating the use of
carbon nanoparticles.

The main passways
of cytotoxic interaction
of carbon nanoparticles
with cells involved in
increase of cancer risk
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Сипкий комплексний бактеріальний препарат
для зернових культур
Організація: Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Короткий опис: Розроблено технологію створення сипкого комплексного бактеріального препарату для рослинництва на підставі
взаємодії селекціонованих високоактивних штамів азотфіксувальних бактерій Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 і фосфатмобілізувальних бактерій Bacillus subtilis ІМВ В-7023 з часточками спученого вермикуліту. Препарат містить понад 109 кл/г кожного штаму
бактерій.
Переваги: Сипкий комплексний бактеріальний препарат покращує
азотне, фосфорне живлення рослин, стимулює їхній ріст біологічно
активними речовинами, що синтезуються бактеріями, захищає рослини від фітопатогенних мікроорганізмів і шкідників. Вирощування зернових культур, насіння яких було бактеризоване цим препаратом, підвищує їхню врожайність на 14–20 %. Препарат стабільний під час тривалого зберігання і зручний у застосуванні.
Галузі застосування: Рослинництво, агроекосистеми зернових
культур, де використання препарату дає змогу підвищувати урожайність рослин, отримувати екологічно чисту рослинну продукцію без нанесення шкоди довкіллю.
Контактна інформація:
secretar@serv.imv.kiev.ua ; +38(044) 5261179; +38 (044) 5262379
Варіанти
вирощування
рослин

Урожай озимої
пшениці Царівна

Урожай ярого
ячменю Набат

т/га

%

т/га

%

Контроль (без
обробки)

2,63

100

1,87

100

Вихід
продукції
(фон)

2,91

116,5

2,08

111,2

Фон +
бактеріальний
препарат

3,48

131,5/

130,0/
2,43

119,9

117,0
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Powder complex bacterial preparation for grain crops
Organization: D. K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NAS of Ukraine
Description: The production technology of complex particulate bacterial preparation for crop growing on the basis of interaction of selected highly active nitrogen fixing bacterial strain Azotobacter
vinelandii IMB B-7076 and phosphate mobilizing bacteria Bacillus
subtilis IMB B-7023 with vermiculite particles has been designed. The
preparation contains more than 109 cells per g of each bacterial strain.
Advantages: The complex particulate bacterial preparation improves
nitrogen and phosphate plants nutrition, stimulates their growing by
biologically active substances action, which are synthesized by bacteria, protects plants from phytopathogenic microorganisms and pests.
Growing of grain crops, treated by the preparation, increases their
productivity on 14–20 %. The preparation is stable during prolonged
storage and is convenient in usage.
Field of application: Crop growing, agricultural ecosystems of grain
crops where the preparation usage allows obtaining ecologically safe
production without harm to the environment.
Contact information:
secretar@serv.imv.kiev.ua
+38 (044) 526 11 79, +38 (044) 526 23 79
Harvest of winter wheat
of Tsarivna

Harvest of spring barley
of Nabat

t/hа

%

t/hа

%

Control (without
fertilization)

2,63

100

1,87

100

Yield of
production
(Background)

2,91

116,5

2,08

111,2

Background +
bacterial
preparation

3,48

131,5/119,9

2,43

130,0/117,0

Variant of plants
growing

192

5. Нанобіотехнології

Функціоналізовані доксорубіцином і N-ацилетаноламінами нанорозмірні поліметрі композити
Організація: Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
Короткий опис: Запропоновано використати новітні нанорозмірні полімерні носії для доставки ліків у клітини-мішені, що дасть змогу посилити їхній протипухлинний ефект, та додатково функціоналізувати ці нанокомпозитні системи біологічно активними ліпідами N-ацилетаноламінами (NAE), що володіють цитопротекторною активністю. Завданням проекту є розв’язання однієї з ключових проблем сучасної онкології
– посилення терапевтичної дії протипухлинних препаратів з одночасним
зниженням їхніх побічних ефектів на нормальні тканини організму.
Переваги: Комбінована іммобілізація N-стеароїлетаноламіну (NSE) та
доксорубіцину на нанорозмірному полімерному носії в 5 разів посилює
антипроліферативну дію доксорубіцину. Зокрема, вже у дозі 0,1 мкМ DxNSE-нанокомпозит призводить до майже повного інгібування росту лейкозних клітин в G2-фазі клітинного циклу, тоді як нативний доксорубіцин
проявляє аналогічний ефект в значно вищій дозі – 0,5 мкМ. На відміну
від доксорубіцину, який індукує мітохондріальний шлях апоптозу, NSEдоксорубіцин-нанокомпозитні комплекси інгібують його. Це виявляється
у пригніченні розщеплення прокаспази-9 – центрального медіатора мітохондріального апоптозу, та у ранній активації ефекторних каспаз -3, -7 вже
на 3 годині дії Dx-NSE-нанокомпозиту. Механізми протипухлинної активності Dx-NSE-нанокомпозитів суттєво відрізняються від нативного доксорубіцину завдяки пригніченню N-cтеароїлетаноламіном продукції
супероксид-радикалів за дії
доксорубіцину. Це унеможливлює індукцію мітохондріального сигнального шляху апоптозу цим антибіотиком, тому доксорубіцин запускає альтернативний
шлях апоптозу безпосередньо через каспазу-3.
Галузі застосування:
Медицина та онкологія
Контактна інформація:
ngula@biochem.kiev.ua
+38 (044) 2348229
+38 (044) 2796365

Порівняння впливу доксорубіцин-NSE нанокомпозитного комплексу із нативним
доксорубіцином та Dx-вмісним нанокомпозитом на їхній морфофункціональний стан
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Functionalized by doxorubicin and
N-acylethanolamines nanosized polymeric composite
Organization: Institute of Biochemistry A. V. Palladin of the NASU
Description: Use of the latest nanoscale polymeric carriers for drug
delivery to target cells that will enhance their antitumor effect, and
additional functionalization of these nanocomposite systems by bioactive lipids N-acylethanoamines (NAE), which have cytoprotective
activity, were suggested.
Advantages: Ereas native doxorubicin shows a similar effect in a much
higher dose – 0,5 mM. In contrast to doxorubicin, which induces mitochondrial apoptosis path, NSE-doxorubicin-nanocomposite systems
inhibit it. This is reflected in the inhibition of cleavage prokaspases-9
– the central mediator of mitochondrial apoptosis, and early activation
of effector caspases-3, -7 after 3 h. action of Dx-NSE-nanocomposite.
Mechanisms of antitumor activity of Dx-NSE-nanocomposites significantly differ from native doxorubicin by inhibition of N-ctearoyiletanolamin production of superoxide radicals by the action of doxorubicin. This prevents induction of mitochondrial apoptosis signaling
pathway of this antibiotic that is why doxorubicin causes alternative
way of apoptosis directly through caspase-3.
Field of application: Medicine and Oncology.
Contact information:
ngula@biochem.kiev.ua +38 (044) 2348229; +38 (044) 2796365

Comparing the impact of doxorubicin -NSE- nanocomposite complex
with native doxorubicin and Dx- containing nanocomposites
on their morphofunctional state
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Лазерний флюориметер на наночипах золота та срібла
Організація: Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України,
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАНУ
Короткий опис: Розроблено унікальну методику та прилад для
реєстрації флюоресценції, які дають змогу реалізовувати підсилення чи затухання флюоресцентного випромінювання шляхом
резонансного регулювання сигналу в електромагнітному полі високопровідних наноструктур. Прилад “Fluorotest Nano” є першим
компактним лазерним флюориметром з плазмонною регуляцією
флюоресцентного сигналу, яка забезпечує реєстрацію флюоресценції на наномолярному рівні в оптичному діапазоні частот.
Переваги: Розроблена методика значно спрощує та здешевлює
процес флюорометричних вимірів та одночасно розширює функції
приладу “Fluorotest Nano” внаслідок можливості підсилення чи
ослаблення флюоресценції. У роботі з розробленим приладом
уперше можна використовувати і колоїдні розчини наночастинок
у стандартних фотометричних кюветах, і плазмонні (Ag, Au) наноструктури, осаджені на мікроскопному склі (25×76 мм) або нанобіочипи з розмірами, які дають змогу використовувати їх у звичайних кюветах (25×13 мм).
Галузі застосування: Розроблений прилад може бути кращим
вибором для навчального процесу в університетських дослідних
лабораторіях та для фундаментальних досліджень в академічних
Інститутах.
Контактна інформація:
tto@biochem.kiev.ua ; +38 (044) 235-7157; +38 (044) 279-6365

Лазерний флюориметер
на наночипах золота та срібла

Зразки наночипів з різною
морфологією наноструктур срібла
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Laser-based fluorimeter on silver and gold nanochips
Organization: O.V. Palladin Insyitute of Biochemistry, V. E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of the NAS of Ukraine
Description: The unique technology and device for registration of enhancement or quenching of fluorescence radiation were developed,
using resonance regulation of signal in the electromagnetic field of
high- conductive nanostructures. “Fluorotest Nano” device is a first
compact laser-based fluorimeter with plasmonic regulation of fluorescence signal, which provides the registration of fluorescence with nanomolar level in the optical frequency band.
Advantages: The developed technique makes the process of fluorimetric measurements cheaper and significantly simplified and in the same
time extends it's functionality by fluorescence enhancement or quenching. Colloidal solutions of nanoparticles in photometric cuvettes as
well as plasmonic (Ag, Au) nanostructures, prepared on microscopic
glasses (25×76 mm) or nanobiochips, with size, which allows their
use with commonly used cuvettes (25×13 mm) can be applied in operation with “Fluorotest Nano”.
Field of applications: The “Fluorotest Nano” is the better choice for
education process at University research Laboratories and for fundamental investigations at Academic Institutions.
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Портативні амперметричні біосенсори на основі
нанокомпозитних біоселективних мембран та
трьохелектродних перетворювачів для визначення
якості харчових продуктів та фармпрепаратів
Організація: Інститут молекулярної біології та генетики НАН
України
Короткий опис: Запропоновано високочутливі та стабільні амперометричні біосенсори для визначення глюкози і холіну на основі
нанокомпозитних біомембран з використанням вуглецевих нанотрубок і наноалмазів детонаційного синтезу та триелектродних
перетворювачів, виготовлених методом трафаретного друку. Біосенсори здатні виявляти глюкозу та холін з межею визначення 50
та 0,2 мМ (відповідно) у широкому діапазоні концентрацій та
дозволяють проводити визначення за низького робочого потенціалу
(0,2–0,5 В). Прилади є компактними і простими у використанні.
Вони не змінюють своїх властивостей (декларовані чутливість та
селективність) за умов зберігання при +40 оС упродовж 1–6 місяців.
Переваги: Висока чутливість та селективність аналізу, висока стабільність, низька вартість. Створена продукція забезпечує швидкий
(упродовж 15 хв), чутливий та високоселективний аналіз завдяки
зниженню робочого потенціалу вимірювань. Вартість одного біосенсора не перевищує 2 у. о.
Галузі застосування: Експрес-моніторинг харчових продуктів та
лікарських препаратів і в лабораторних умовах, і поза лабораторією.
Контактна інформація:
o.a.biloivan@imbg.org.ua
+38 (044) 526 43 97; +38 (044) 526 07 49

Біосенсори для визначення глюкози
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Portable amperometric biosensors based on nanocomposite
bioselective membranes and three-electrode screen printing
transducers for the food and pharmaceutical quality control
Оrganization: Institute of Molecular Biology and Genetics of the
NAS of Ukraine
Description: A highly sensitive and stable amperometric biosensor for
determination of glucose and choline, based on nanocomposite
bioselective membranes with carbon nanotubes and nanodiamonds of
detonation synthesis. Biosensors capable of detecting glucose and choline with a limit of determination of 50 and 0,2 μ M, respectively, over
a wide concentration range and allow the determination of the low
working potential (0,2–0,5 V). Devices are compact and easy to use.
They do not change their properties (declared sensitivity and selectivity)
when stored at + 400 C for 1–6 months.
Advantages: High sensitivity and selectivity of the assay, high stability, low cost. Established products ensures rapid (within 1–5 min), sensitive and highly selective analysis by reducing working capacity measurements. The cost of a biosensor is less than 2 USD.
Field of application: Express-monitoring of food and drugs in both
the laboratory and outside the laboratory.
Contact information:
o.a.biloivan@imbg.org.ua
+38 (044) 526 43 97
+38 (044) 526 07 49

Biosensor for choline determination
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Сенсорні системи для визначення афлатоксинів,
фенолів та креатиніну на основі наноструктурованих
молекулярно імпринтованих мембран
Організація: Інститут молекулярном біології і генетики НАНУ
Короткий опис: Розроблені системи здатні виявляти фенол та мікотоксини групи афлатоксинів з межею визначення 50 нМ та 1 мМ,
відповідно. Сенсорні системи для медичної діагностики здатні
виявляти креатинін з межею визначення 250 мкМ.
Сенсорні системи працюють за принципом лакмусового папірця,
є простими у використанні та компактними. Не змінюють своїх
властивостей (декларовані чутливість та селективність) за умов
зберігання при кімнатній температурі упродовж 12–18 місяців.
Розроблені системи забезпечують швидкий (упродовж 15 хв) та
високочутливий аналіз фенолів, афлатоксинів та креатиніну
Переваги: Створена продукція забезпечує набагато чутливіший (у
10–100 разів) та високоселективний аналіз ніж існуючі на сьогодні
в Україні та за кордоном методи визначення фенолів та афлатоксинів (хроматографічні та імунохімічні методи). Сенсорна система
для визначення креатиніну забезпечує набагато селективніший
порівняно з традиційними методами його аналіз при подібній межі
визначення. Створені сенсорні системи за кімнатної температури
зберігають свої основні фізико-хімічні властивості та здатність до
селективного розпізнавання аналітів упродовж 1–2 років. Вартість
одного аналізу з застосуванням запропонованих сенсорних систем
на основі наноструктурованих молекулярно імпринтованих полімерних мембран не перевищує 2 у. о., що є значно дешевшим порівняно з існуючими методами аналізу.
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Sensor systems for detection of aflatoxins, phenols, and
creatinine based on nanostructured molecularly imprinted
polymer membranes
Organization: Institute of Molecular Biology and Genetics of the
NAS of Ukraine
Description: The developed sensor systems are capable of phenol and
aflatoxin B1 detection with detection limits 50 nM and 1ppb, respectively. Sensor systems for medical diagnostics are able to reveal creatinine
with the detection limit 0,25 mM. The sensor systems function according to the principle of litmus paper, they are easy-to-use and compact.
They don't change their properties (the declared detection limit and
selectivity) at room temperature for 12–18 months. The developed systems provide fast (15 min) and highly-sensitive detection of phenols,
aflatoxins and creatinine/ They can be used for environmental monitoring, water and foog control, as well as for medical diagnostics both
in laboratory and in-field conditions.
Advantages: The developed product provides significantly much more
sensitive (up to 10–100 times) and highly-selective analysis as compared to existing in Ukraine and in the world methods of phenol and
aflatoxin detection (chromatographic and immunochemical methods).
The sensor system for creatinine detection provides much more selective analysis as compared to traditional analytical methods with similar detection limit. The developed sensor systems don't change their
physicochemical properties and ability to selective recognition of the
analytes for 1–2 years at room temperature. The price of one analysis
with the proposed sensor systems based on nanostructured molecularly imprinted polymer membranes does not exceed 2 USD, which is
significantly lower as compared to existing analytical methods.
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Галузі застосування: Моніторинг довкілля, харчових продуктів
та питної води щодо вмісту фенолу та афлатоксинів, медична діагностика (визначення концентрації креатиніну в біологічних рідинах).
Контактна інформація:
t_sergeyeva@yahoo.co.uk
+38 (044) 200-0341;
+38 (044) 526-0759

Колориметрична сенсорна система для визначення фенолів на
основі наноструктурованих молекулярно імпринтованих (МІП)
мембран у межах 50 нМ – 10 мМ та наноструктуровані МІП
мембрани для флуоресцентного визначення афлатоксинів (у межах 1500 нг/мл) та колориметричного визначення креатиніну (в
межах 0,25–2 мМ)
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Field of application: Environmental monitoring, water and food control as for contamination with phenols and aflatoxins. Medical diagnostics (detection of creatinine in biological fluids).
Contact information:
t_sergeyeva@yahoo.co.uk
+38 (044) 200-0341;
+38 (044) 526-0759

Colorimetric sensor system for creatinine detection based on
composite nanostructured molecularly imprinted polymer (MIP)
membranes. Dependence of intensity of staining of MIP membranes
on creatinine concentration in analyzed samples
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Наноструктуровані підкладки
для сенсорної діагностики
Організація: Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН
України
Короткий опис: Наноструктуровані підкладки є багатошаровими
плівковими структурами складу Nb-Au/Nb2O5, Nb-Al/Nb2O5, NbAl/поруватий Al2O3, Nb-Al/поруватий Al2O3/нано-Au, зформованими на пластинах з оптичного скла. Їх застосовують в оптичних
хвилеводних сенсорах з металевим підшаром (ХСМП). Виготовляють за розробленою в ході проекту технологією, яка охоплює
методи вакуумного осадження плівок металів та анодне окислення
для формування щільних та поруватих шарів анодних оксидів.
Переваги: Перевагами є підвищена чутливість та надійність сенсорних досліджень, а також можливість відмови від використання
золота.
Галузі застосування: Біосенсорна імунодіагностика. Можливе
використання в рефрактометричних та аналітичних, оптичних та
інших (ємнісних, імпедансних та ін.) сенсорах для рідких та газових середовищ для контролю довкілля, в медичній та ветеринарній
діагностиці, для контролю якості продуктів харчування.
Контактна інформація:
tetyana_leb@mail.ru
+38 (044) 5260128, 0679124009;
+38 (044) 5263348

СЕМ поверхні наноструктурованої
підкладки Nb-Al/поруватий Al2O3/
нано-Au на склі
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Nanostructured substrates for sensor diagnostics
Organization: V. M. Glushkov Institute of Cybernetics of the NASU
Description: Nanostructured substrates are multilayer films structures
Nb-Au/Nb2O5, Nb-Al/Nb2O5, Nb-Al/porous Al2O3, Nb-Al / porous
Al2O3 / nano-Au. They are using in sensors on surface plasmon resonance (SPR) and metal clad waveguide sensors (MCWG). They are manufactured by the technology developed at the project realization that
includes methods of vacuum deposition of metal films and anodic oxidation to form dense and porous anodic oxide layers.
Advantages: The advantages are increased sensitivity of sensors and
the possibility to avoid the using of gold.
Field of application: Biosensor immunodiagnostics. The possibility
of application in optical refractometric sensors and sensors for diagnostic analysis. The developed technology may be used other kind of
sensors (capacitance, impedance, etc.) for liquid and gaseous medium.
For using in environmental control, medical and veterinary diagnostics, food control.
Contact information:
tetyana_leb@mail.ru
+38 (044) 5260128, 0679124009;
+38 (044) 5263348

Steps of formation of nanostructured substrates Nb-Al/porous Al2O3/nanoAu for sensor diagnostics. 1– deposition of metal films by magnetron
sputtering, 2 – formation of nanoporous alumina by anodic oxidation
of Al film, 3 – widening of pores by wet etching,
4 – deposition of ultra thin gold film by thermal evaporation
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Наноструктуровані підкладки для нанобіосенсорної
імунодіагностики
Організації: Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України,
Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ
Короткий опис: Запропоновано нанобіоматеріали на основі
рекомбінантних імунореагентів (аналог поверхневого білка А Staphylococcus aureus з модифікаціями на С-кінці та одноланцюгові
антитіла ScFv, що містять послідовність олігогістидину) та наноструктурованих підкладинок на основі поруватого анодного оксиду алюмінію з шаром золота нанометрової товщини. Застосовуються у сенсорах, що працюють за принципом поверхнево плазмонного
резонанса (ППР) та хвилеводних сенсорах з металевим підшаром
(ХСМП). Виготовляються за розробленою технологією, яка охоплює
методи вакуумного осадження плівок металів, анодне окислення для
формування щільних та поруватих шарів анодного оксиду алюмінію
та іммобілізацію рекомбінантних імунореагентів.
Переваги: Перевагами є підвищена селективність, чутливість та
надійність нанобіосенсорних досліджень.
Галузі застосування: Біосенсорна імунодіагностика. Можливе використання в оптичних та електрохімічних (ємнісних, імпедансних
та ін.) сенсорах.
Контактна інформація:
tetyana_leb@mail.ru
+38 (044) 5260128, 0679124009.
+38 (044) 5263348

Схема вектора рET-24-SPA-Cys для
клонування послідовності модифікованого білка А Staphylococcus aureus у клітинах E. coli
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Nanostructured substrates for nanobiosensor
immunodiagnosis
Organizations: V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of the NASU,
Institute of Molecular Biology and Genetics of the NASU
Description: Nanobiomaterials based on recombinant immunoreagents
(analog of surface protein A from Staphylococcus aureus with modifications at the C-terminus and single chain antibody ScFv containing
the His-tag) and nanostructured substrates based on porous anodic aluminum oxide with gold layer of nanometer thickness. They could be
used in sensors based on surface plasmon resonance (SPR) and metal
clad waveguide sensors (MCWS). They are manufactured by the technology developed at the project realization that includes methods of
vacuum deposition of metal films, anodic oxidation to form dense and
porous anodic aluminum oxide layer, and immobilization of recombinant immunoreagents.
Advantages: The advantages are increased selectivity, sensitivity and
relaibility of nanobiosensor researches.
Field of application: Biosensor immunodiagnostics. Application is
possible in optical and electrochemical (capacitance, impedance, etc.)
sensors.
Contact information:
tetyana_leb@mail.ru
+38 (044) 5260128; 0679124009; +38 (044) 5263348

The spatial model of the complex of antiinterferon single-chain antibody with antigen
interferon-a2b
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Створення розчинних білкових нанотрубок фагового
походження з властивостями утримання і ефектом
дозування молекул різних антибіотичних засобів in situ
Організація: Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Короткий опис: У фітопатогенної бактерії Erwinia (Pectobacterium) carotovora дефектна лізогенія може бути індукована до
синтезу клітиною окремих компонентів фагового віріона. За певних
обставин, один із таких компонентів, хвостовий відросток, утворює
скорочені футляри з регідним стрижнем. Подальше руйнування
цих структур і повторне спонтанне збирання in vitro призводить
до утворення нових трубчастих футлярів – ТФ. ТФ можуть з успіхом виконувати функції адресної доставки і дозування терапевтичних препаратів.
Переваги: Перевага кінцевого продукту полягає в тому, що він має
природне походження і є звичним для ссавців. Фаги – невід’ємні
компоненти любої екологічної ніші і тому вони не будуть нести
будь-якої загрози для організму людини. Одержання наноструктур
і наноматеріалів на основі компонентів фагового віріона є економічно доцільним і досить простим з технологічної точки зору.
Галузі застосування: Фармакологія та медицина.
Контактна інформація:
feodorit@mail.ru; tanyagorb@mail.ru
+38 (044) 526-93-13; +38 (044) 526-23-79

Для препаратів, що у великих концентраціях містять
хвостові відростки, характерне утворення нових
наноструктур типу поліфутлярів
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The creation of soluble tubes of phage nature such tubes
have the characteristics traits as to absorb and to dose
effect of molecules of various antibiotic preparations in situ
Organization: Zabolotniy Institute of Microbiology and Virology of
the NAS Ukraine
Description: The defect lysogeny in phytophatogenic bacteria of Erwinia
(Pectobacterium) carotovora are can be able to induce in cells the synthesis of various components of phage virions. In some cases one of such
components, phage tails, are form the contracted sheats with rigid tubes.
The following destinction of these structures and repeated spontaneous
assembly in vitro are resulted into the formation of new tube sheats – TF.
TF are can be able with success to fullfil the function of address delivering and take-dosing of therapeutic preparations.
Advantages: Finally the product has the advantages is natural origin
and is characteristic for mammalian. The phages is the inseparable
components of every ecological system. The obtaining of nanostructures
and nanomaterials on the base of the components of phage virions is
economically expedient and is very simply technologically.
Field of application: Pharmacology and medicine.
Contact information:
feodorit@mail.ru;
tanyagorb@mail.ru
+38 (044) 526-93-13;
+38 (044) 526-23-79

Electrophoretogramof proteins
hromatographically purified MCTV
from E.carotovora ESP 78-3. M –
marker proteins. I, II and III – chromatographic fractions
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Протипухлинні інгібітори теломерази та їхні полімерні
кон’югати для доставки препаратів у клітину
Організація: Інститут молекулярної біології і генетики НАН
України
Короткий опис: Розроблено протипухлинні препарати нового
покоління – інгібітори теломерази, що активна в ракових клітинах.
Їхня дія ґрунтується на зв’язуванні з G-квадруплексними структурами теломерної ДНК. Створено кон’югати інгібіторів з полімерними носіями для ефективної доставки препаратів до пухлинних
клітин.
Переваги: Висока специфічність дії інгібіторів теломерази; їхнє
приєднання до носіїв забезпечує ефективний клітинний транспорт;
кон’югати діють селективніше, ніж низькомолекулярні інгібітори;
можливе одночасне приєднання кількох препаратів до одного носія
для комбінованої терапії.
Галузь застосування: Медицина (онкологія)
Контактна інформація:
dubey@imbg.org.ua
+ 38 (044) 526-07-09
+ 38 (044) 526-07-59

Схема інгібування теломерази специфічними лігандами
G-адруплексної ДНК
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Antitumor telomerase inhibitors and their polymer
conjugates for cellular delivery
Organization: Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of
Ukraine
Description: Anticancer agents of new generation – inhibitors of telomerase which is active in cancer cells – were obtained. Their action is
based on the binding to G-quadruplexe structures of telomeric DNA.
Inhibitor conjugates with polymeric carriers were developed for the
efficient delivery of drugs to the tumor cell.
Advantages: High specificity of action of telomerase inhibitors; their
attachment to the carriers allows the efficient cellular transport; conjugates are more selective than low-molecular inhibitors; the simultaneous attachment of several drugs to the same carrier is possible for
the combined therapy.
Field of application: Medicine (oncology).
Contact information:
dubey@imbg.org.ua
+ 38 (044) 526-07-09
+ 38 (044) 526-07-59

Dextran conjugate with telomerase inhibitor TMP3
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Дослідно-промислове виготовлення різних видів
наноструктуровтаної біоактивної кераміки
та імплантатів для відновлення кісткової тканини
та адресної доставки ліків
Організація: Інститут проблем матеріалознавства
ім. І. М. Францевича НАНУ
Короткий опис: Розроблено технологію синтезу і досліджено
властивості комплексу біоактивних керамічних матеріалів у вигляді
нанопорошків, агломератів, гранул та імплантатів з різних видів
біоактивних нанокерамічних композитів, які придатні для розв’язання різних завдань відновлювальної хірургії кістки, малоінвазивної хірургії і локальної доставки ліків, що підтверджено дослідами
на експериментальних тваринах або клінічними результатами.
Переваги: 1. Розроблений повний комплекс біоактивних керамічних матеріалів для відновлення кісткової тканини в місцях дефектів
кісток, що виникають під час поранень, травм, видалень пухлин,
хвороб кісток – леговані кальційфосфатні кераміки, біостекла,
біоситали, композитні матеріали.
2. Сформульовано та експериментально доведено наукове положення про те, що спрямована функціоналізація остеопластичного
матеріалу дає змогу значно розширити діапазон і поліпшити результати застосування біоактивних керамік, зокрема реалізувати змогу повного відновлення в місцях дефектів структури інтактної кістки і кісткового мозку, спростити методи імплантації і контролю
отриманих результатів тощо.
3. Характеристики розроблених матеріалів аналогічні або
перевершують закордонні аналоги, але їхня вартість – у 10–
30 разів менша.
Галузі застосування: Медицина, хірургія кісткової тканини, імплантологія, біологія, Блоки з біоактивного керамічного
фармакологія.
композиту для корекції альвеолярного
відростка після екстракції зубів
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Pilot manufacturing technology of nanostructured
bioactive ceramic implants for restoration
of bone tissue and targeted drug delivery
Organization: Frantcevich Institute for Problems of Material
Science NASU
Description: The technology of synthesis was developed and the properties of complex bioactive ceramic materials in the form of nanopowders, agglomerates, granules and implants of various kinds of bioactive
nanoceramic composites were investigated, which are suitable for various tasks of bone reconstructive surgery, minimally invasive surgery
and local drug delivery, as confirmed by experiments in experimental
animals or clinical outcomes.
Advantages:
1. А full range of bioactive ceramic materials to restore bone in areas
of bone defects that occur in wounds, trauma, tumor removal, bone
diseases – doped calcium phosphate ceramic,bioglass, biosital, composite materials
2. It was formulated and experimentally proven that directed functionalization of osteoplastic material can significantly extend the range
and improve the results of the application of bioactive ceramics, including the opportunity of the full restoration of the defect structure of
intact bone and bone marrow, simplify the methods of implantation
and control of obtained results and so on.
3. Specifications of developed materials are similar or superior to their
foreign counterparts but cost of these materials is 10–30 times lower.
Field of application: medicine,
surgery of bone tissue, implantology, biology, pharmacology.
Contact information:
dubok@ipms.kiev.ua
424 72 56
Bioactive glass granules for
filling bone defects
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Спосіб використання фулерену С60 як фотосенсибілізатора для індукції сигнальних шляхів апоптозу у злоякісно трансформованих клітинах лімфоїдного ряду
Організація: Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
Короткий опис: Запропоновано спосіб, який ґрунтується на встановлених параметрах спрямованої дії фотозбудженого фулерену
С60 на злоякісно трансформовані клітини – оптимальної концентрації фулерену С60, тривалості обробки клітин фулереном С60, умов
фотозбудження наноструктури (діапазон УФ-видимого опромінення), динаміки посилення продукування активних форм кисню та
зміни морфологічних та біохімічних показників індукованої загибелі клітин, типу трансформованих клітин як мішеней впливу.
З використанням флюоресцентно міченого фулерену С60 (С60-RITC)
продемонстровано накопичення наночасток пухлинними клітинами. Виявлено, що у незбудженому стані фулерен С60 є протектором
нормальних клітин лімфоїдного ряду від дії цитотоксичних агентів,
а за умови фотозбудження (320–600 нм) може бути використаний
як фотосенсибілізатор для направленої індукції апоптозу у лейкозних клітинах.
Переваги: Запропонованого способу, що ґрунтується на направленій модифікації сигнальних шляхів, залучених до контролю проліферації та апоптозу клітин, полягають у такому:
– використанні високостабільних водних колоїдних розчинів немодифікованого (пристінного) фулерену С60 з чистотою 99,5 % та
діаметром наночасток 12–50 нм;
– захисній дії фулерена С60 від дії цитотоксичних агентів на нормальні попередники функціонально-активних лімфоцитів, та селективності ушкоджувальної дії фотозбудженого С60 на злоякісно
трансформовані клітини лімфоїдного ряду;
– індукції загибелі трансформованих клітин за механізмом апоптозу, який забезпечує вибіркове видалення клітин, а не некрозу,
який сприяє розвитку активного запального процесу;
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The approach for usage of С60 fullerene as a photosensitizer
for apoptosis induction in lymphoid cancer cells
Description The proposed approach is based on the following parameters of С60 fullerene selective action on transformed cells – optimal
concentration of С60 fullerene, the duration of cell treatment with С60
fullerene, conditions of fullerenes photoexсitation (spectrum of UVvisible irradiation, duration of exposure), dynamics of reactive oxygen
species overproduction and appearance of morphological and biochemical markers of cell death, type of transformed cells as targets for fullerene action. Maintaining of both stability of water colloid solution of
pristine С60 fullrene and dispersed state of C60 nanoparticles in physiological medium is demonstrated. With the use of fluorescent-labeled C60
fullerene (C60 –RITC) the accumulation of nanoparticles in cancer cells
is confirmed.It is shown that С60 fullerene protects normal lymphoid
cells against cytotoxic agents while after photoexcitation (320–600
nm) can be used as a photosensitizer for directed induction of apoptotic
signaling pathways in leukemic cells.
Advantages: Advantages of the proposed approach, that is based on
the targeted modification of signaling pathways involved in the control of cell proliferation and apoptosis, are as follows:
– use of highly stable colloidal solutions of unmodified (pristine) С60
fullerene with 99,5 % purity and 12–50 nm diameter of nanoparticles;
– protective effect of С60 fullerene on normal lymphocyte precursors
against cytotoxic agents and selective toxic action of photoexcited С60
on cancer lymphoid cells;
– induction of cancer cells death by apoptosis that provides selective
removal of cells rather than necrosis, which promotes active inflammatory process;
– possibility to use С60 fullerene in a complex with the known аnticancer
drugs to optimize the effects of untitumor treatment.
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– можливості використання фулерену у комплексі з відомими протипухлинними препаратами для оптимізації дії останніх.
Галузі застосування: Біологія, біотехнологія та медицина. Отримані дані можуть стати підґрунтям для розроблення рекомендацій
з використання нановуглецевих матеріалів для продукування цільових ефектів, зокрема, селективного ушкодження онкотрансформованих клітин.
Контактна інформація:
tto@biochem.kiev.ua
+0380442357157; +0380442796365

Схема продукування активних форм кисню
фотозбудженим фулереном С60
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Fields of Application: Biology, biotechnology and medicine. The data
obtained can be used as basis for application of nanocarbon materials
to damage selectively the oncotransformed cells.
Contact information:
tto@biochem.kiev.ua
+0380442357157; +0380442796365
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Створення системи інгібування росту пухлин головного
мозку на основі нанокон’югатів антисенс-олігонуклеотидів, специфічних дo мРНК oнкoбiлкiв,
з природними бioполімерами

siRNA-A

siRNA_CHI3L1

MO_standard

MO_CHI3L1

Організація: Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ
Короткий опис: Розроблено протипухлинні препарати на основі
терапевтичниx агентiв, що спрямовані на специфічні мішені в клітинах пухлин головного мозку, зокрема, на онкобілок CHI3L1, кон’югованих з модифікованими природними полімерами. Терапевтичним агентом у складі нанокон’югатів є морфоліно-антисенсолігонуклеотид або siRNA до мРНК CHI3L1, що кодує CHI3L1,
який відіграє важливу роль в проліферації пухлинних клітин. Як
полімерний матрикс використовується біополімер полі-бета-малеїнової кислоти (PMLA). До складу нанокон’югатів вводиться ще
декілька модулів, потрібних для доставки в пухлинні клітини: поліетиленгліколь (PEG) для захисту кон’югату від деградації; трилей-пептид для забезпечення pH-залежної ліпофільності для руйнування ендосомних мембран; антитіла проти рецептора трансферину для потрапляння в пухлинні клітини і флуоресцентний репортерний барвник для детекції.
Переваги: Специфічне націлювання на клітини пухлини; активне
поглинання цими пухлинними клітинами через рецептор-опосередкований ендоцитоз; вивільнення і перетворення попередника
лікарського препарату у вільний лікарський засіб всередині
пухлинних клітин; знижений
рівень токсичності та імуноCHI3L1
генності; ефективне блокування росту пухлинних клітин
β-actin
внаслідок спрямованого інгібування продукції онкобілка Пригнічення продукції онкобілка
CHI3L1.
CHI3L1 у клітинах U87MG гліобласГалузі застосування: Меди- томи людини морфоліновим антисенс-олігонуклеотидом до мРНК
цина та онкологія.
CHI3L1 або siRNA до мРНК CHI3L1
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Formation of brain tumor growth inhibition system based
on nanoconjugates of antisense oligonucleotides, specific to
oncoprotein mRNAs, with natural biopolymers
Organization: Institute of Molecular Biology and Genetics of the
NAS of Ukraine
Description: New anticancer drugs developed, which based on therapeutic agents directed at specific targets in brain tumor cells, particularly at the CHI3L1 oncoprotein, conjugated with modified natural polymers. A therapeutic agent of created nanoconjugates is a Morpholino
antisense oligonucleotide or siRNA to the CHI3L1 mRNA encoding
CHI3L1 oncoprotein, which plays an important role in tumor cell proliferation. As a polymer matrix is used a natural biopolymer poly-beta-maleic acid (PMLA). In addition to the therapeutic agent, several modules
have been introduced also into created nanoconjugates required for
directed delivery to the tumor cells: polyethylene glycol (PEG) to protect conjugate against rapid degradation; trihttp://www.multitran.ru/c/
m.exe?a=110&t=3969726_2_1&sc=165leucine peptide for pH-dependent lipophilicity provision to destruct of endosomal membranes; antibodies against transferrin receptor for penetration into tumor cells; reporter fluorescent dye for therapeutic detection.
Advantages:
– Specific targeting of tumor cells;
– Active absorption by these tumor cells through receptor-mediated
endocytosis, release and transformation of the precursor drug to a free
drug inside tumor cells;
– Reduced toxicity and immunogenicity;
– Effective blocking of the tumor cells growth as a result of targeted
inhibition of CHI3L1 oncoprotein.
Field of application: Medicine
and Oncology.
Contact information:
kavsan@imbg.org.ua;
dmitrenko@imbg.org.ua
526 34 98; 526 07 59
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Непористий 3D-кремній – високоефективний
електродний наноматеріал для літій-іонних
акумуляторів нового покоління
Організація: Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України
Короткий опис: Для синтезу непористого 3D-кремнію використовують
нано- та субмікропорошки кремнію, чи дешеві мікродисперсні порошки
пористого кремнію або монооксиду кремнію та полісилоксани. Унікальна
каркасно-впорядкована структура цього матеріалу має суттєві переваги:
керамічний каркас (SiOC&C) слугує провідником електронів; повністю
захищає первинні частинки від контакту з електролітом; дає змогу сплаву
LixSi розширюватися майже без зміни розмірів вторинних частинок;
зберігається висока активна поверхня первинного та створюється висока
щільність вторинного матеріалу.
Переваги: Використання непористого 3D-кремнію дає змогу підвищити
ємність сучасних промислових літій-іонних акумуляторів (ЛІА) габариту
R18650 від 2,6 до 4,5 А.год зі збереженням робочої напруги 3,8 В (реальна
питома енергія досягає 400 Вт·год/кг).
Галузі застосування: ЛІА нового покоління для накопичувачів енергії в
енергетиці, джерел безперервного живлення, електротранспорту.

Хімічний склад та будова непористого 3D-кремнію (нано-Si@SiOC&C)
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Nonporous 3D-silicon – electrode nanomaterial of high
efficiency for new generation lithium-ion batteries
Organization: Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NASU
Description: Nano- and submicropowders of silicon, or cheap
micropowders of porous silicon or silicon monoxide, and polysiloxanes
to be used for the synthesis of nonporous 3D-silicon. The unique frameordered structure of the material has significant advantages: ceramic
frame (SiOC&C) serves as a conductor of electrons; fully protects primary particles from contact with the electrolyte; allows LixSi-alloy
expanding without any change in the size of the secondary particles;
preserves a high active surface of the primary silicon and provides a
high density of the secondary 3D-silicon.
Advantages: The using of nonporous 3D-silicon allows increasing the
R18650 unit size lithium-ion battery (LIB) capacity from 2,6 tо 4,5 А·h
with keeping the operating voltage equal 3,8 V (real specific energy
reaches 400 W·h/kg).
Field of application: Next-generation LIBs for large-scale energy storage systems and electric vehicles.
Contact information:
sergii.kuksenko@yahoo.com
+38 (044) 422-9602

The dynamics of specific energy and its cost per unit for the batteries
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Біосумісні полімерні матеріали та нанокомпозити для
застосування в реконструктивній медицині
Організація: Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН
України; Інститут хімії поверхні НАН України
Короткий опис: Розроблено наноматеріали для біомедичних
призначень на основі багатокомпонентних полімерних систем, що
мають нанодоменну структуру та містять спеціальні нанонаповнювачі. Поверхня нанонаповнювачів модифікована біологічно
активними сполуками. Створені нанокомпозити є біосумісними
матеріалами з біологічною активністю, вони мають антисептичні
та бактерицидні властивості й регульовану швидкість вивільнення
біологічно активних сполук.
Переваги: Наявність структури взаємопроникних полімерних сіток
дала змогу створити продукт із потрібними фізико-механічними
властивостями, із збалансованішими гідрофільно-гідрофобними
властивостями поверхні. Введення нанорозмірних наповнювачів,
модифікованих біологічно активними сполуками, дало змогу регулювати швидкість вивільнення біологічно активних сполук.
Галузі застосування: У хірургічній практиці для закриття та лікування ран, опіків, трофічних виразок. Крім цього можуть бути використані для виготовлення виробів медичного призначення, таких
як катетерів та імплантів.
Контактна інформація:
lyudmyla_karaban@ukr.net
+38 (044) 291-03-84; +38 (044) 292-40-64

Дослідження цитотоксичності
і гістосумісності в дослідах на
щурах. Після імплантації нанокомпозитних плівок рана загоїлася без шрамів
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Biocompatible polymer materials and nanocomposites for
regenerative medicine applications
Organization: Institute of Macromolecular Chemistry of the NAS of
Ukraine; Institute of Surface Chemistry of the NAS of Ukraine
Description: Nanomaterials for biomedical application, namely for the
body tissues regeneration, are created based on multicomponent polymer system with nanodomain structure which contained special nanofillers. The surface of nanofillers was modified by biologically active
substances. The created nanocomposites are biocompatible materials
with biological activity, antiseptic and germicide properties, with controlled release of biologically active substances.
Advantages: The presence of the interpenetrating polymer network’s
structure allowed to create the product with required physico-mechanical properties, with more balanced hydrophilic-hydrophobic surface
properties. The introduction of the nanofillers modified with biologically active substances to the nanocomposites allowed the regulation
of biologically active substances release.
Field of application: Surgery for wound and burn covering, tropfic
treatment. Besides it they could be used also for medical units fabrication namely catheters, implants.
Contact information:
Lyudmyla_karaban@ukr.net
+38 (044) 291-03-84; +38 (044) 292-40-64

Comparison of antimicrobial activity of the samples containing the compounds of silver, copper and zinc in relation to Staphylococcus aureus
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Технології для виробництва високопродуктивних
нанофазних каталізаторів захисту довкілля та водневої
енергетики
Організація: Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН
України
Короткий опис: Розроблена технологія дає змогу формувати на
поверхні керамічних структурованих носіїв з кордієриту каталітичне покриття у вигляді нанодисперсних високоактивних композицій Pd/Co3O4-CeO2, у реакціях перетворення CO, NOx and CnHm.
Розроблена технологія дає змогу проводити процес тририформінгу
метану (ТРМ) з отриманням синтез-газу з різним співвідношенням
Н2/СО.
Переваги: Змога використовувати для утилізації парникових газів
(СО2,СН4), а також димових газів електростанцій; реалізація концепції ТРМ у присутності запропонованих структурованих каталізаторів дасть змогу проводити процес окислювального перетворення метану без накопичення вуглецю, отримувати синтез-газ з
регульованим співвідношенням H2/CO у режимі, близькому до термонейтрального.
Галузі застосування:
– очистка викидних газів двигунів внутрішнього згоряння;
– одержання водню і синтез-газу з регульованим співвідношенням
Н2/СО.
Контактна інформація:
soloviev@inphyschem-nas.kiev.ua, orlyk@inphyschem-nas.kiev.ua

Монолітний каталізатор риформінгу метану на структурованому носії
(ліворуч). Мікрофотографія СЕМ зразка структурованого каталізатора
(4%Al2O3+5%NiO+1%La2O3)/кордієрит (праворуч)
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Technology for the production of high-performance
nanophase catalysts for environmental protection and
hydrogen energetics
Organization: L.V. Pisarzhevskii Institute of Physical Chemistry of
the NAS of Ukraine
Description: The developed technology allows to forms on the surface
of the ceramic structured carrier from cordierite catalytic coating in
the form of nanodispersed, highly active compositions Pd/Cо3O4-CeO2,
in the conversion reactions CO, NOx and CnHm.
The developed technology allows to conducting process of threereforming of methane (TRM) with obtaining of synthesis-gas with different ratios of H2/CO.
Advantages: Possibility of using it for disposal of greenhouse gases
(CO2, CH4) and also flue gases of power plants; realization of the conception of TRM in the presence of the proposed structured catalysts
will give possibility to provide process of oxidation conversion of methane without accumulation of carbon, obtaining synthesis-gas with
regulated H2/CO ratio in the regime close to the thermoneutral.
Field of application:
– Purifying the exhaust gases of internal combustion engines.
–Obtaining of hydrogen and synthesis-gas with ratio regulated H2/CO.
Contact information:
soloviev@inphyschem-nas.kiev.ua, orlyk@inphyschem-nas.kiev.ua

Image of the block and surface (SEM, TEM) of nanostructured metal-oxide
Pd/Cо3O4-CeO2/cordierite catalyst for purifying the exhaust gases from CO,
NOx and CnHm
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Хіральні нанорозмірні фосфінові ліганди для
металокомплексних каталізаторів
Організація: Інститут органічної хімії НАН України
Короткий опис: Синтезовані діастереомери хіральних калікс[4]аренів, які під час обробки триметилалюмінієм з подальшим алкоголізом R-(-)-2-бутанолом, утворюють оптично чисті металокомплекси, які були використані як внутрішньохіральні каталізатори в
реакції Меервейна-Пондорфа-Верлея. Змінюючи природу та положення замісників на макроциклічній платформі вдається регулювати каталітичну активність та стереоселективність каталізаторів
на основі хіральних калікс[4]аренів. Отримані каталізатори можуть
бути використані для енантіоселективного відновлення кетонів.
Переваги: Доступність каталізатора, безпечна технологія відновлення з використанням гідрид донору- 2-метилбутанолу, відсутність токсичних відходів лікарських засобів.
Галузі застосування: Тонкий органічний синтез, синтез медпрепаратів.
Контактна інформація:
a.kostyuk@yahoo.com
+38 (044) 2927150; +38 (044) 573-26-43
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Chiral nanosized phosphine ligands
for metal-complex catalysts
Organization: Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine
Description: Synthesized diastereomers of chiral calix[4]arenes treated
with trimethylaluminium followed by alcoholysis with R-(-)-2-butanol
to form optically pure metal complexes which were used as chiral catalysts in the Meerwein–Ponndorf–Verley reaction. By changing the nature and position of substituents on the macrocyclic platform allows
regulating the catalytic activity and stereoselectivity of the catalysts
based on chiral calix[4]arenes. These catalysts can be used to reduce
enantioselectively ketones.
Advantages: Availability of catalysts, safe technology using hydride
donor – 2-methylbutanol, no toxic wastes.
Field of application: Fine organic synthesis, synthesis of drugs.
Contact information:
a.kostyuk@yahoo.com
+38 (044) 2927150; + 38 (044) 573-26-43

Chiral phosphine metalcomplexes
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Графени з різним ступенем окиснення
Організація: Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН
України
Короткий опис: Створено новий спосіб одержання графенів з
різним ступенем окиснення, який ґрунтується на первинному механохімічному розшаруванні графіту в присутності хімічно інертних розшарувальників та подальшій рідинній ексфоліації. Одержано стабільні дисперсії графенів у різних органічних розчинниках
та воді.
Переваги: Розроблений спосіб одержання графенів характеризується високою продуктивністю, не потребує використання поверхнево-активних речовин, агресивних концентрованих кислот, а у
випадку оксиду графену – й ультразвуку. Кількість моношарових
частинок графену може досягати 75 %.
Галузі застосування: Електронні та оптоелектронні пристрої, хімічні джерела струму, суперконденсатори, сенсори, функціональні
нанокомпозитні матеріали.
Контактна інформація:
admini@inphyschem-nas.kiev.ua;
+38 (044) 525 1190; +38 (044) 525 6216

АСМ зображення графену
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Graphenes with different degree of oxidation
Organization: L. V. Pisarzhevsky Institute of Physical Chemistry of
the NAS of Ukraine
Description: A new method for preparation of graphenes with different degree of oxidation, which is based on primary mechanochemical
delamination of graphite in the presence of the chemically inert dispersants and its subsequent liquid exfoliation, is created. Stable dispersions of the graphenes are prepared in different organic solvents and
water.
Advantages: The developed method for preparation of graphenes is
characterized by high efficiency, does not require the usage of surfactants and aggressive concentrated acids as well as ultrasound in the
case of graphene oxide. The yield of the monolayer particles in dispersions could be 75 %.
Field of application: Electronic and optoelectronic devices, chemical
power sources, supercapacitors, sensors, functional nanocomposite materials.
Contact information:
admini@inphyschem-nas.kiev.ua;
+38 (044) 525 1190; +38 (044) 525 6216

Statistics of graphene particles thickness
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Гібридні композитні наноматеріали на основі
електропровідних полімерів
Організація: Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
НАН України
Короткий опис: Створені органо-неорганічні нанокомпозити на
основі електропровідних полімерів та оксиду ванадію мають структуру типу гість-хазяїн, де органічні макромолекули розташовані
переважно всередині наночастинок неорганічної компоненти. Для
їх одержання розроблено спеціальний спосіб, який характеризується високою відтворюваністю структури та функціональних властивостей вказаних гібридних наноматеріалів та екологічною сприйнятливістю у порівнянні з традиційними золь-гель методами.
Переваги: Гібридні нанокомпозити характеризуються високою питомою електрохімічною ємністю ~300 мАгод/г упродовж довготривалого циклування повного заряду-розряду в інтервалі потенціалу 2,0–4,2 В відносно Li/Li+ і за цим показником суттєво переважають ємність традиційних катодних матеріалів на основі багатьох оксидів перехідних металів (оксиди ванадію, кобальту, марганцю, нікелю), що зараз комерційно використовуються в літієвих акумуляторах.
Галузі застосування: Літієві акумулятори.
Контактна інформація:
admini@inphyschem-nas.kiev.ua
+38 (044) 525 1190; +38 (044) 525 6216

Циклування нанокомпозиту на
основі поліпіролу та оксиду
ванадію
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Hybrid composite materials based on conducting polymers
Organization: L.V. Pisarzhevsky Institute of Physical Chemistry of
the NAS of Ukraine
Description: The developed conducting polymers and vanadium oxide based organic- inorganic nanocomposites possess guest-host structure, where organic macromolecules are located predominantly inside
nanoparticles of the inorganic component. A special method for their
preparation, which is characterized by high reproducibility of the structure and functional properties of the stated hybrid nanocomposites as
well as ecological friendliness in comparison with the common sol-gel
methods, is developed.
Advantages: The hybrid nanocomposites are characterized by high specific electrochemical capacity ~300 mAh/g during prolonged cycling
of the full charge-discharge within 2,0–4,2 V vs Li/Li+ potential range,
thus essentially the capacity of the traditional cathode materials based
on various transition metal oxides (oxides of vanadium, cobalt, manganese, nickel), which are commercially used in lithium batteries at present.
Field of application: Lithium batteries.
Contact information:
admini@inphyschem-nas.kiev.ua;
+38 (044) 525 1190; +38 (044) 525 6216

Structure of the nanocomposite based on polypyrrole
and vanadium oxide
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Плівкові наноматеріали для електростатичного
та електромагнітного захисту
Організація: Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН
України
Короткий опис: Гібридні плівкові нанокомпозитні матеріали, що
містять електропровідний полімер, вуглецеві нанотрубки та магнітні наночастки, розміщені в матриці промислового плівкоутворювального полімеру.
Переваги: Невисока питома вага, перколяція електричних та механічних властивостей і значне поглинання електромагнітної радіації
при відносно незначній кількості електропровідних та магнітних
компонентів.
Галузі застосування: Захист довколишнього середовища, електронного обладнання, персоналу та інформації від електромагнітних
полів та статичної електрики.
Контактна інформація:
pud@bpci.kiev.ua
+38 (044) 5597003
+38 (044) 5732552

Схема поглинання електромагнітної радіації
захисним плівковим матеріалом
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Film nanomaterials for antistatic
and electromagnetic protection
Organization: Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry
of NAS of Ukraine
Description: Hybrid film nanocomposite materials containing conducting polymers, carbon nanotubes and magnetic nanoparticles distributed
in a common polymer binder.
Advantages: Low specific gravity, percolation of electrical and mechanical properties and significant absorption of electromagnetic radiation at relatively small amounts of conductive and magnetic fillers.
Field of application: Protection of environment, staff, electronic equipment and information from electromagnetic fields and static electricity.
Contact information:
pud@bpci.kiev.ua
+38 (044) 5597003
+38 (044) 5732552

Electronic images of the components, which are used to prepare the proposed
materials: a) particles of the dielectric polymer covered with the shell of the
conducting polymer; b) carbon nanotubes, covered with the shell of the conducting polymer; c) Fe3O4 magnetic nanoparticles covered with the shell of
the conducting polymer
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Електропровідний термопластичний полімерний
нанокомпозит для покриттів
Організація: Інститут хімії високомолекулярнитх сполук НАН
України
Короткий опис: розроблено електропровідний термопластичний
полімерний нанокомпозит з високими термічними і фізико-механічними характеристиками для захисних покриттів, використання
в електричних приладах. Матеріал отримано методом реакційної
екструзії з використанням двошнекового з суміші циклічних олігомерів (n = 2–5) бутилентерефталату in situ в присутності мультистінних вуглецевих нанотрубок. Шляхом варіювання складу композиції (вмісту нанотрубок) і методу формування можна контрольовано змінювати властивості матеріалу.
Переваги: Слабка температурна залежність і дуже низька енергія
активації електропровідності в широкому інтервалі температур від
10 К.
Галузі застосування: Мікроелектроніка, авіація, ракетна техніка,
автомобілебудування.
Контактна інформація:
fainleib@i.ua
+38 (044) 5595372

Плати для електронних приладів
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Conductive thermoplastic polymer
nanocomposite for coatings
Organization: Institute of Macromolecular Chemistry of the NAS of
Ukraine
Description: The conductive thermoplastic polymer nanocomposite
with high thermal and physical-mechanical characteristics for protective coatings and use in electrical devices has been developed. The
material has been obtained by reactive extrusion using twin-screw compounder from the mixture of cyclic oligomers (n = 2–5) in situ in the
presence of Multiwalled Carbon Nanotubes. By varying the components ratio (Carbon Nanotubes content) and molding method the material properties can be changed.
Advantages: Very weak temperature dependence of conductivity, very
low activation energy of conduction in a wide temperature range from
10 K.
Field of application: Electronics, aerospace industry, automobile industry.
Contact information:
fainleib@i.ua
+38 (044) 559 5372

Printed circuit boardsfor microelectronics
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Безрозчиннеполімерне зв’язуюче
для термостійких вуглепластиків
Організація: Інститут хімії високомолекулярнитх сполук НАН
України
Короткий опис: Розроблено високоефективне зв’язуюче і технологію виготовлення на його основі без використання розчинників вогнестійких (самозатухаючих) вуглепластиків з підвищеними термічними і фізико-механічними характеристиками на базі
традиційного ЕДТ-69Н для оснащення літаків і космічних апаратів.
Використано принципово новий метод формування трьохмірної
структури полімеру і його наноструктурування.
Переваги: Екологічно чиста технологія без використання небезпечних органічних розчинників. Низькі діелектричні втрати. Працездатність в умовах підвищених температур і вологості. Фізикомеханічні характеристики на рівні кращих західних аналогів.
Зберігання > 97 % міцності за температури 150 оС, варіювання
складу полімерної композиції дає змогу забезпечити робочі температури до 200–250 оС (довгостроково) і до 300–350 оС (короткостроково), також і в умовах підвищеної вологості.
Галузі застосування: Авіація, ракетна техніка та мікроелектроніка
Контактна інформація:
fainleib@i.ua
+38 (044) 5595372

Антени, радари, відбивачі для аерокосмічних апаратів
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Solvent free polymer matrix
for thermostable carbon plastics
Organization: Institute of Macromolecular Chemistry of the NAS of
Ukraine
Description: High performance matrix and technology of producing
of fire-resistant carbon plastics with high thermal and physical-mechanical properties without using solvents have been developed on the
base of conventional EDT-69N matrix. The novel method of 3D
polymerstructure forming and nanostructuring have been applied.
Advantages: Environmentally friendly solvent free technology, low
dielectric loss, operability in extremal conditions (high temperature,
high humidity).Carbon plastics developed demonstrate physical-mechanical characteristics similar to that for the best analogs from EU
and USA. The plastics keep > 97 % of mechanical strength at T = 150 оС
compared to the value at ambient temperature. Varying of polymer composition allows providing operating temperatures up to 200–250 о С
(long-term) and up to 300–350 оС (short-term).
Field of application: Aerospace industry, electronics.
Contact information:
fainleib@i.ua
+38 (044) 559 5372

Radomes, radars, reflectors for space-and aircrafts
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Термостійкий полімерний нанокомпозит
для електропровідних клеїв та покриттів
Організація: Інститут хімії високомолекулярнитх сполук НАН
України
Короткий опис: Розроблено полімерний нанокомпозит з підвищеними термічними, фізико-механічними і адгезійними характеристиками для електропровідних клеїв та покриттів. Матеріал
отримано шляхом реакційного формування з термореактивних
ціанових смол in situв присутності мультистінних вуглецевих нанотрубок. Шляхом варіювання складу композиції (вмісту нанотрубок) можливе виробництво матеріалу з властивостями від діелектрика до матеріалу з високою електропровідністю.
Переваги: Працездатність в умовах підвищених температур і вологості. Висока адгезія до різних матеріалів (металів, склу, кераміки,
композитам). Слабка температурна залежність і дуже низька енергія активації електропровідності у широкому інтервалі температур
від 10 К, низькі діелектричні втрати.
Галузі застосування: Мікроелектроніка, авіація, ракетна техніка,
автомобілебудування.
Контактна інформація:
fainleib@i.ua
+38 (044) 5595372

Захист від електромагнітного імпульсу
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Thermostable polymer nanocompositesfor conductive
adhesives and coatings
Organization: Institute of Macromolecular Chemistry of the NAS of
Ukraine
Description: The polymer nanocompositeswith high thermal, physical-mechanical and adhesive characteristics for conductive adhesives
and coatings have been developed. The material has been obtained by
reactive forming from thermosetting Cyanate Ester Resins in situ in
the presence of Multiwalled Carbon Nanotubes. By varying of the components ratio (Carbon Nanotubes content) it is possible to produce
material with dielectric properties to thee material with high conductivity.
Advantages: Operability in extremalconditions (high temperature, high
humidity). High adhesion to different substrates (metals, glass, ceramics, composites). Very weak temperature dependence of conductivity,
very low activation energy of conduction in a wide temperature range
from 10 K, low dielectric loss.
Field of application: Electronics, aerospace industry, automobile industry.
Contact information:
fainleib@i.ua
+38 (044) 559 5372

EMI shielding, stealth technologies
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Фотополімеризаційноздатний композиційний матеріал
для інформаційних технологій поліграфії та
приладобудування
Організація: Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
НАН України
Короткий опис: Розроблено нові високоефективні фотополімеризаційноздатні наноструктуровані композиційні матеріали для
одержання захисних, декоративних та інформаційних зображень
у технологіях поліграфії, радіо- та мікроелектроніці, приладобудуванні. Для створення таких матеріалів перспективними визначено
кремнійорганічні модифікатори, за допомогою яких можна керувати оптичними властивостями матеріалів та їх електропровідними, теплопровідними, адгезійними характеристиками. Одержані
нанокомпозитні матеріали є новим класом фотополімерних продуктів з керованими властивостями. Це дає змогу значно розширити
сфери застосування та удосконалює технологічні процеси поліграфії, приладобудування, покращує якість продукції цих галузей
промисловості (друкована продукція, пакування, мікросхеми, друкарські плати).
Переваги: Нині не існує вітчизняних розробок у цій галузі. Порівняно з імпортними розробками нанокомпозиції характеризуються
покращенням комплексу фотохімічних та фізико-механічних показників, мають більш широку сферу застосування. Композиційні
матеріали відрізняються високою світлочутливістю, що дає змогу
їхнє використання в поліграфії для створення захисних і декоративних покриттів, інформаційних зображень (друкарські форми, УФ
– лаки, фарби), фотополімерних адгезивів для пакувальної продукції за високих швидкостей роботи друкарських машин. Забезпечення потрібних електро-фізичних, адгезійних показників матеріалів
і покриттів дає змогу покращити якість та довговічність оптикоелектронних приладів та мікросхем.
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Photocurable composite material for information printing
technologies and engineering
Institution: L. V. Pysarzhevsky Institute of Physical Chemistry of NAS
of Ukraine
Description: New highly efficient photocurable nanostructured composite materials were developed for the production of protective, decorative and informative images in printing, radio- and microelectronic
and engineering industries. Silicon-organic modificators were whown
to be the most perspective for tailoring optical properties of such materials as well as their electro-conductive, heat-conductive and adhesive
properties. The nanocopmposite materials developed belong to a new
class of photocurable polymeric products with preset properties. They
expand considerably the range of application and advance the quality
of the printing and engineering processes, contribute to amelioration
of the characteristics of the products of these industries (pronted products, packaging, micro-chips, printing electronic plates, etc.)
Advantages: Today there are no domestic materials in this sphere. The
nanocompositions developed show better photochemical and physical
and mechanical characteristics as well as a broader application range
as compared to imported analogues. The composites are characterized
by a high light sensitivity enabling their utilization in technologies of
printing industries, protective and deecorative coverings and informative images (printing forms, UV-curable varnishes and paints),
photocurable adhesives for the packaging production at high operating
rates of the printing machines. A complex of tailored electro-physical
and adhesive properties of the materials and coverings ensure the quality and long-term durability of opto-electronic systems and micro-chips.
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Галузі застосування: Фотополімеризаційні лаки, фарби для оздоблення друкованої та пакувальної продукції, фотоадгезиви для забезпечення технології холодного тиснення фольгою (заміна гарячого тиснення) при виготовленні етикетково-пакувальної продукції, захисні покриття оптико-електронних приладів, друкарських
плат, мікросхем, оптичні клеї для конструкційних з’єднань в оптичних пристроях.
Контактна інформація:
granchakvm@ukr.net
sisyuk-valentina@yandex.ru
+38 (044) 5256712
+38 (044) 5596411

Фотополімерні форми

Захисні покриття
мікросхем

Етикеткова продукція із застосування
способу холодного тиснення фольгою
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Field of aplication: Photocurable varnishes, paints for decoration of
the printed and packaging products, photo-adhesives for the technologies of cold foil pressing (used instead of hot pressing) for labeling and
packaging products, protective coverings for the electronic devices,
printing plates, micro-chips, optical glues for engineering of trhe optical devices.
Contact information:
granchakvm@ukr.net
sisyuk-valentina@yandex.ru
+38 (044) 5256712; +38 (044) 5596411

Photocurable polymeric forms

Protective covering
for micro-chips

Labels produced using the cold foil pressing
technology.
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Модифікований сорбент для очищення артезіанської
води від іонів марганцю й заліза
Організація: Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України
Короткий опис: Розроблено та перевірено в реальних умовах
спосіб отримання сорбенту, модифікованого нанокластерами діоксиду марганцю, на основі цеоліту, що видобувається в Закарпатській області України. Сорбент відповідає вимогам до фільтруючих
завантажень і дозволяє вилучати з підземної води марганець з концентрацією до 2 мг/дм3 та доочищувати воду від заліза. При цьому
видаляється сірководень, поліпшуються органолептичні властивості води, забезпечується її санітарний захист.
Переваги: Вартість найближчого аналогу – фільтруючого матеріалу Manganese Greensand, який постачається з-за кордону, в 5–6
разів вища за вартість сорбенту, що пропонується. Напротивагу
від аналогічних розробок сорбент можна отримувати за реальних
природних умов безпосередньо в діючих фільтрах-реакторах.
Галузі застосування: Комунальні та промислові водопроводи, невеликі підприємства, садиби та житло, що забирають воду з підземних джерел.
Контактна інформація:
yuitaras@ukr.net; +38 (044) 424-8079;
+38 (098) 462-3879; +38 (044) 452-0276

Природний цеоліт

Модифікований сорбент
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Modified sorbent for removal of manganese
and iron ions from artesian water
Organisation: A. V. Dumanski Institute of Colloid Chemistry and
Chemistry of Water of the NAS of Ukraine
Description: The method for preparation of sorbent based on zeolite
from the deposit in Transcarpathian Ukraine and modified by manganese dioxide nanoclusters is developed and tested in industrial conditions. The sorbent is compliant with requirements for filtering loads
and is capable for the removal of manganese with concentration up to
2 mg/dm3 from artesian water and post-cleaning of the water from iron.
Water processing is accompanied with the removal of hydrogen sulphide, improvement of organoleptic characteristics, and compliance to
sanitary standards.
Advantages: The proposed sorbent is by a factor of 5–6 cheaper than
its closest imported analogue – the Manganese Greensand filtering
material. In contrast to similar products, our sorbent could be prepared
in actual natural conditions immediately in the operating filtering reactors.
Field of application: Municipal and industrial water supply systems,
small-scale enterprises, farmsteads and lodgings with artesian water
uptake.
Contact information:
yuitaras@ukr.net
+38 (044) 424-8079; +38 (098) 462-3879
+38 (044) 452-0276

Filter-reactor (schematically)
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Світловипромінювальні напівпровідникові нанокристали на окисленій матриці макропористого кремнію
Організація: Інститут фізики напівпровідників
ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Короткий опис: Виготовлено ефективні світловипромінювальні
структури на основі окисленого макропористого кремнію з шаром
наночастинок ZnO та CdS на поверхні макропор. Одержана висока
інтенсивність фотолюмінесценції завдяки збільшенню потоку
електронів з кремнієвої матриці у напрямку шару нанокристалів в
умовах максимальної напруженості електричного поля на межі
кремній-оксид кремнію, що суттєво знижує швидкість безвипромінювальної рекомбінації.
Переваги: Технологія виготовлення шару світловипромінюючих
нанокристалів на поверхні окисленого макропористого кремнію
дозволяє одночасно збільшити квантовий вихід фотолюмінесценції,
підвищити міцність структур та захистити поверхню від деградації.
При цьому для структур з оптимальною товщиною шару оксиду кремнію квантовий вихід фотолюмінесценції наночастинок збільшується
впродовж перших 2-х тижнів, а з подальшим зберіганням зразків інтенсивність фотолюмінесценції майже не змінюється.
Галузі застосування: Джерела “білого” світла, повністю неорганічні багатобарвні світлодіоди, концентратори світла, хвилеводні підсилювачі та лазери для кремнієвої мікро- та нанофотоніки. Модифікація
поверхні макропористого кремнію дає змогу одержати мільйони вбудованих функціональних каналів, які мають великий потенціал для
проектування оптичних компонентів в мікропристроях.
Контактна інформація:
lakar@isp.kiev.ua
+38 (044) 525-2309;
+38 (044) 525-8342

АСМ зображення морфології поверхні
наночастинок CdS у поліетиленіміні
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Light emitting semiconductor nanocrystals
on oxidized macroporous silicon matrix
Organization: V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of
the NAS of Ukraine
Description: Efficient light-emitting structures based on oxidized
macroporous silicon with a layer of ZnO and CdS nanoparticles on the
surface of macropores were developed. High photoluminescence intensity was obtained by increasing the flow of electrons from the silicon matrix in the direction of the layer of nanocrystals at the maximal
electric field on the boundary “silicon-silicon oxide”, which significantly reduces the rate of nonradiative recombination.
Advantages: Technology for manufacturing of light-emitting nanocrystal layer on the surface of oxidized macroporous silicon can simultaneously to increase the photoluminescence quantum yield and the
strength of structures, to protect its surface from the degradation. Thus
for light-emitting nanocrystals on the surface of oxidized macroporous
silicon layer with optimum thickness of SiO2 layer the photoluminescence quantum yield of CdS nanoparticles increases during the first 2
weeks, and with further storage of samples range and photoluminescence quantum yield almost no change.
Field of application: Sources of “white” light, completely inorganic
multicolor LEDs, light concentrators, waveguide amplifiers and lasers
for silicon micro-and nanophotonics. Surface modification of
macroporous silicon allows the creation of million built-in functional
channels that have great potential for design of optical components in
microdevices.
Contact information:
lakar@isp.kiev.ua
+38 (044) 525-2309;
+38 (044) 525-8342
Microphotograph of the macroporous silicon
surface; insertion – scheme of a silicon oxide
layer and a layer of CdS in polyethyleneimine
on the macropore surface
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Кремнеземні нанопоруваті сорбенти з сіркота фосфорвмісними функціональними группами
Організація: Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАНУ
Короткий опис: Розроблена технологія одержання сферичних,
мікрометрового розміру, функціоналізованих сорбентів, яка
дозволяє цілеспрямовано впливати на їхній склад, в першу чергу
– поверхневого шару. Технологія дозволяє одержувати сорбенти з
бажаним вмістом комплексотвірних груп, високою питомою поверхнею (до 700 м2/г) та необхідним діаметром мезопор. При цьому
природа функціональних груп – залежно від виробничих завдань
– може варіюватися в широкому діапазоні, що зумовлює можливість створення поліфункціональних систем.
Переваги: Технологія дає змогу синтезувати сорбенти з широким
діапазоном функціональних властивостей без суттєвих змін в
технологічному циклі. Одержаним сорбентам притаманні високі
кінетичні характеристики, можливість введення широкого спектру
функціональних груп, що розширює межі їхнього застосування.
Використання такої технології синтезу дає змогу швидко реагувати
на зміні попиту ринка.
Галузі застосування: Селективна сорбція, концентрування іонів
рідкісноземельних елементів і актиноїдів, важких металів, каталізатори та носії каталізаторів, носії діагностичних матеріалів та
ліків, добавки при виробництві кераміки різного типу.
Контактна інформація:
zub_yuriy@isc.gov.ua; yurii.zub@gmail.com;
+38 044 422 96 09; +38 044 424 35 67

Мікрофотографії сорбентів з a”Si(CH2)3NHC(S)NHC2H5 функціональною
групою, одержані за допомогою ПЕМ (ліворуч) та СЕМ (праворуч)
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Silica nanoporous sorbents with surfur
and phosphorus containing functional groups
Organization: Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS of
Ukraine
Description: There was developed a technology for the synthesis of
micrometer sized spherical functionalized sorbents allowing purposefully influence their composition, mainly, the composition of the surface layer. The technology allows producing sorbents with the desired
content of complexing groups, high specific surface area (700 m2/g)
and necessary diameter of mesopores. Moreover, the nature of functional groups can vary over a wide range, depending on the production
tasks, enabling creation of multifunctional systems.
Advantages: The technology allows synthesizing sorbents with a wide
range of functional properties without significant changes in the technological cycle. The resulting sorbents possess high kinetic characteristics, the possibility of introducing a wide range of functional groups
that expands areas of their application. The use of such synthesis technology allows to quickly respond to changing market demand.
Field of application: Selective adsorption, concentration of rare earth
elements (REE) and actinides ions from their aqueous solutions, heavy
metals, catalysts and catalyst carriers, carriers of diagnostic materials
and drugs, additives in the production of various types of ceramics.
Contact information:
zub_yuriy@isc.gov.ua, yurii.zub@gmail.com
+38 044 422 96 09

SEM image of the sorbent with
a=Si(CH2)3Ð(Î)(ÎH)2 functional
group (3)
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Сполука-лідер для створення нейропротекторного
антиішемічного препарату
Організація: Інститут органічної хімії НАН України
Короткий опис: Розроблено новітні високоафінні антагоністи
ASIC каналів, що можуть бути використані в якості структурного
мотиву високо ефективних препаратів для лікування ішемічного
інсульту. Одержані нанорозмірні тверді ліпідні кон’югати антагоністів ASIC з метою підвищення рівня їхньої проникності через
гематоецефалічний бар’єр
Переваги: Можливість ефективного застосування нейропротекторних лікарських препаратів на основі антагоністів ASIC
упродовж декількох годин після виникнення ішемічного інсульту
Галузі застосування. Медицина, неврологія.
Контактна інформація:
mvovk@ioch.kiev.ua; +38044 4994602; +38044 5732643

NH
NH2
N

O O

Cl
N

KMS-005

Структура блокатора ASIC1a

Вірогідна модель звязування молекули KMS-005 з
рецептором ASIC1a
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Lead compound for development
of neuroprotective anti-ischemic drug
Organization: Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine
Description: Novel high affinity ASIC antagonists that will be used as
structural basis of highly effective drugs in ischemic stroke therapy
have been developed. Blood brain barrier permeable nanoscaled solid
lipid conjugates have been obtained containing ASIC antagonists.
Advantages: Possibility of effective application of ASIC antagonists
based drugs during several hours after ischemic stroke.
Field of application: Medicine, neurology.
Contact information.
mvovk@ioch.kiev.ua; +38044 4994602; +38044 5732643

Inhibition of ASIC1a currents by compound
KMS-005 (at 100 nM concentration) is most
efficient (up to 92%) at pH decrease to 6.7
which is common under ischemic acidosis of
nervous tissue

Neuroprotective properties of KMS-005 in in
vitro ischemic insult model. The number of
dead neuron cells of CA1 hippocampus
slices after 24 h of ischemic insult conditions
is reduced by half
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Керамічні нанопорошки та матеріали
на основі нанокомпозитів
Організація: Донецький фізико-технічний інститут
ім. О. О. Галкіна НАН України
Короткий опис: Технологія ґрунтується на методі сумісного осадження гідрооксиду, що дає змогу легко вводити домішки та варіювати їх типом і кількістю. Пришвидшення сушіння (константа
швидкості збільшена на чотири порядки) за рахунок використання
НВЧ випромінювання дає змогу значно скоротити час сушіння.
Оптимізація концентрацій розчинів вихідних речовин, зокрема солі
цирконію, дає змогу варіювати кількістю водневої компоненти, що
утримується осадом, та як наслідок, змінювати тип поруватості
ксерогелю та дефектність поверхні наночастинок, що отримуються. Використання фізичних та хімічних прийомів, що вкладені в
технологію, дає змогу в процесі синтезу наночастинок функціоналізувати поверхню під конкретні задачі та керувати станом агрегації
та плинністю наночастинок в агрегатах.
Переваги: Створена технологія є простою в апаратному плані порівняно з високо- енергетичними методами отримання наночастинок (плазма, гідротермальний синтез) та золь-гель технологією.
Використання фізичних дій значно скорочує час сушіння та зменшує агрегованість наночастинок, внаслідок чого не не використовується стадія помелу. На підставі технології, що пропонується,
можна отримувати ширший спектр хімічних складів порошків без
суттєвого перебудування виробництва та контролювати дисперсність нанопорошків.
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Ceramic nanopowders and materials
based on nanocomposites
Organization: Donetsk Institute for Physics and Engineering named
after O. O. Galkin of the NAS of Ukraine
Description: This technology based on the method of co-precipitation
of hydroxide, which allows easy enter and vary the type or quantity of
the introduced impurity. Acceleration of the drying rate (the rate constant is increased by four orders) using microwave radiation can significantly reduce drying time. Optimization of the concentrations of
the solutions of the starting materials, especially zirconium salts allow
us to vary the amount of the hydrogen component, which hang on by
residuum and as a result change the porous type and the surface defects of the obtained nanoparticles. Use of physical and chemical methods, which included in technology, allows to functionalized surface
under the specific tasks and managing by state of aggregation and fluidity of nanoparticles in aggregates in the process the synthesis of nanoparticles.
Advantages: Created technology is simple in hardware solutions in
comparison to high-energy methods of nanoparticles achieving (plasma,
hydrothermal synthesis) and sol-gel technology. Using of physical action greatly reduces drying time and reduces the aggregation of nanoparticles, thereby stage of grinding is excluded. On the basis of the
proposed technology wider range of chemical compositions of the powders can be achieved without significant rebuilding of production and
dispersion of nanopowders can be controlled.
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Галузі застосування: Виготовлення кераміки з різною щільністю
та поруватістю для біомедичних імплантів, корозійно-стійкої
кераміки для машинобудування, хімічної та харчової промисловості; у вигляді порошку для виготовлення медичних маркерів та
каталізаторів; полімерних нанокомпозитів для застосування у
пломбувальних матеріалах; полімерних нанокомпозитів для отримання структурних елементів для оптики і пристроїв альтернативної енергетики; люмінесцентні та рентґено-контрастні матеріали тощо.
Контактна інформація:
matscidep@aim.com
+380623111121; +380623377513
D = 10 нм

Пілотна лінія по виробництву Нанопорошок ZrO2-3 mol.% Y2O, 17 nm
оксидних нанопорошків
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Field of application: Manufacturing of ceramics with different density and porosity for biomedical implants, corrosion-resistant ceramics
for mechanical engineering, chemical and food industries; powder form
for the manufacture of medical markers and catalysts;polymer nanocomposites which using in filling materials; polymer nanocomposites for
getting of structural elements for optics and energetic; fluorescent and
X-ray contrast materials.
Contact information:
matscidep@aim.com
+380623111121; +380623377513

Nanopowders ZrO2-3 mol. % Y2O
modify for crystal shape change

Scheme of diagnostic markers based
on composite particle ZrO2-3 mol. %
Y2O- 0.1 mol.% Eu2O3 with functional polymeric shell
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Люмінесцентні полімерні та гібридні матеріали
на основі комплексів лантанідів з ациклічними
та макроциклічними лігандами
Організація: Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського
НАН України
Короткий опис: Розроблено ефективні методи синтезу полімерних
і гібридних матеріалів, допованих лантанідвмісними сполуками,
що люмінесціюють у широкому діапазоні, на основі ациклічних і
макроциклічних лігандів.
Переваги: Оптичні характеристики отриманих матеріалів (квантовий вихід, час життя), перевищують характеристики аналогічних
об’єктів.
Галузі застосування: Люмінесцентні зонди широкого спектрального діапазону, складові оптичних перетворювачів світла, підсилювачів та покриттів.
Контактна інформація:
lantahchem@ukr.net
(048) 766-33-58; (048) 765-96-02

Схематична будова полімерних матеріалів
на основі дикетонатів і порфіринатів лантанідів

Схематична будова гібридних силікатних матеріалів
на основі амінополікарбоксилатів лантанідів
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Luminescent polymer and hybrid materials based on
lanthanide complexes with acyclic and macrocyclic ligands
Organization: A. V. Bogatsky Physico-chemical institute of the NAS
of Ukraine
Description: Тhe effective methods of synthesis of polymeric and hybrid materials, doped with luminescent in IR-range lanthanide complexes on the base of acyclic and macrocyclic ligands are developed.
Advantages: Optical properties of the materials received (quantum
yield, luminescence lifetime), are higher than of similar objects.
Field of application: Luminescent probes of wide spectral range, optical components of light converters, amplifiers and coatings.
Contact information:
lantahchem@ukr.net
(048) 766-33-58; (048) 765-96-02

Schematic structure of hybrid materials based
on acetylacetonato lanthanide

Radiation of hybrid material based on acetylacetonato europium
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Органо-неорганічні іоніти із підвищеною
селективністю та електропровідністю для іонообмінних
та електродеіонізаційних процесів розділення
Організація: Інститут загальної та неорганічної хімії
ім. В. І. Вернадського НАН України
Короткий опис: Технологія дозволяє отримувати гібридні іоніти,
які містять наночастинки неорганічного іоніту та срібла. Наночастинки знаходяться переважно у не агрегованому стані і стабілізовані стінками пор полімеру. Технологія передбачає модифікування іонообмінних смол неорганічною складовою без застосування дорогих реагентів, а також реагентів високого класу небезпеки.
Переваги: Селективне вилучення токсичних іонів d-металів, стійкість проти акумулювання органіки та мікроорганізмів, менша витрата реагентів на регенерацію у порівнянні із відомими іонообмінними смолами.
Галузі застосування: Водопідготовка, очистка стічних вод, рідких
харчових продуктів, знесолення полярних органічних розчинників,
виробництво іонообмінних мембран для електродіалізу
Контактна інформація:
belyakov@ionc.kiev.ua
044-424-04-62
044-424-30-70

Органо-неорганічний іоніт;
виноска – наночастинки
неорганічної складової,
інкорпорованої до полімеру
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Оrganic-inorganic ion-exchangers with heightened
selectivity and electrical conductivity for ion exchange
and electrodeionization separation processes
Organization: V. I. Vernadskii Institute of General and Inorganic
Chemistry of the NAS of Ukraine
Description: The technology allows us to obtain hybrid ion-exchangers containing nanoparticles of inorganic ion-exchanger and silver. The
nanoparticles are mainly in non-aggregated state and stabilized by walls
of pores of the polymer. The technology provides modifying of ion
exchange resins with inorganic constituent without usage of expensive
reagents as well as reagents of high hazard class.
Advantages: Selective removal of toxic ions of d-metals, stability
against accumulation of organics and microorganisms, less consumption of reagents for regeneration in a comparison with known ion
exchange resins.
Field of application: Water conditioning, purification of waste waters,
liquid foods, desalination of polar organic solvents, production of ion
exchange membranes for electrodialysis.
Contact information:
belyakov@ionc.kiev.ua
044-424-04-62; 044-424-30-70

The concentration relationship between the hardness ions
and toxic cations in solution at the exit of the ion-exchange column
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Дисперсії напівпровідникових наночасток
у рідкокристалічному середовищі
Організація: Державна наукова установа “Науково-технологічний комплекс “Інститут монокристалів” НАН України
Короткий опис: Розроблені наукові основи створення нових гібридних матеріалів – дисперсій люмінесцентних напівпровідникових та магнітних наночастинок у рідкокристалічному середовищі, зокрема:
– Адаптовані та вдосконалені методи отримання напівпровідникових наночастинок (сферичних та видовжених) з люмінесценцією
у видимому діапазоні.
– Розроблені нові ефективні поверхнево-активні речовини для
стабілізації таких дисперсій та методи їхнього нанесення на наночастки.
– Визначений вплив структури поверхнево-активних речовин,
їхньої поверхневої щільності на тип орієнтації рідкого кристалу
(граничні умови) на поверхні наночастинки.
– Визначений вплив диспергованих наночастинок на властивості
рідкокристалічного композиту. Зокрема, для колоїду сферичних
феромагнітних наночастинок показано зростання чутливості до
дії зовнішнього магнітного поля.
Переваги: Використання нових поверхнево-активних речовин
вперше надало змогу створення стабільних у часі колоїдів квантових точок у рідкому кристалі (не менше року). Розроблено підходи під час застосування з феромагнітними наночастинками вперше дали змогу отримати стабільний рідкокристалічний колоїд з
підвищеною чутливістю до магнітного поля.
Галузі застосування: Рідкокристалічне матеріалознавство, дисплейні технології та фотоніка.
Контактна інформація:
valeravv@isc.kharkov.com;
+38 057 3410128

Crude dispersion in LC
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Dispersion of semiconductor nanoparticles
in liquid crystalline media
Organization: State Scientific Institution “Institute for Single
Crystals”
Description: the scientific base for development of ny hybrid materials were developed – dispersion of luminescent semiconductor or magnetic nanoparticles in a liquid crystalline medium. Namely:
– The synthetic methods for obtaining of semiconductor nanoparticles
(spherical or rod-like) capable to light emission in the visible range
were elaborated.
– New and effective surfactants for stabilizing the colloids, methods of
their deposition on nanoparticles surface were elaborated
– The influence of the surfactants structure, their architecture on the
type of liguid crystal alignment (on the boundary conditions) of the
nanoparticles are studied.
– Influence of dispersed nanoparticles on properties of liquid crystalline composite was determined. Thus, for the colloid of spherical ferromagnetic nanoparticles the increased sensitivity to external magnetic
field was demonstrated.
Advantages: For the first time application of new surfactants allows to
create a stable with time colloids of quantum dots in a liquid crystal
(no less than a year). The elaborated approaches can be expanded to
ferromagnetic nanoparticles that results in obtaining a stable liquid crystal colloid with enhanced sensitivity to magnetic field.
Field of application: Liquid crystalline material science, display technologies and photonics.
Contact information:
valeravv@isc.kharkov.com;
+38 057 3410128

CoFe2O4 nanoprticles
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Наноструктуровані гібридні органічно-неорганічні
покриття для тимчасового протикорозійного захисту
металопрокату
Організація: Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН
України
Короткий опис: Розроблено наноструктуровані гібридні органічно-неорганічні покриття для тимчасового протикорозійного захисту металопрокату.
Переваги: Для протикорозійної обробки поверхні металопрокату
використовують композиції на водній основі зі зниженим вмістом
летких органічних сполук (розчинників).
Галузь застосування: Тимчасовий протикорозійний захист металопрокату під час зберігання та транспортування.
Контактна інформація:
plyuto@isc.gov.ua
+380-44 422 96 53; +380-44 424 35 67

Зразок сталевого прокату без
протикорозійного покриття після
випробувань

Зразок сталевого прокату з
протикорозійним покриттям після
випробувань
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Nanostructured hybrid organic-inorganic coatings
for temporary corrosion protection of metal
Organization: Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS of
Ukraine
Description: Nanostructured hybrid organic-inorganic coatings for temporary corrosion protection of metal was developed.
Advantages: Water-based compositions with a low content of volatile
organic compounds (solvents) are applied for anticorrosive treatment
of metal surface.
Field of application: Temporary corrosion protection of metal during
storage and transportation.
Contact information:
plyuto@isc.gov.ua
+380-44 422 96 53; +380-44 424 35 67

Samples of rolled steel
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Фотоелектрохімічна комірка на основі композиційного
твердого електроліту для одержання “сонячного” водню
Організація: Інститут загальної та неорганічної хімії
ім. В. І. Вернадського НАН України
Короткий опис: Розроблено композиційний твердий електроліт, який
складається з матеріалу з високою провідністю по іонам літію на основі
структури дефектного перовскіту LLTO, покритий захисною плівкою
LiPON, яка не взаємодіє з металічним літієм. На основі цього композиційного твердого електроліту та нанокомпозитних плівок, що складаються з
відновленого оксиду графену, оксид-титанових нанотрубок та наночастинок
CdSe, модифікованих оксидом W, а також оксидів Мn і Cr розроблено
електродні матеріали та фотоелектрохімічна комірка для одержання “сонячного” водню.
Переваги: Розроблені електродні матеріали відзначаються високими фото- та
електрокаталітичними властивостями і дають змогу одержати К.К.Д.
перетворення сонячної енергії у хімічну енергію водню 6–7 % при їх використанні у фотоелектрохімічній комірці з композиційним твердим електролітом, який характеризується відносно високою літієвою провідністю  25OC
 10–5 Ом–1.см–1) і високою стабільністю в контакті з металічним літієм.
Галузь застосування: Енергетичні системи для одержання водню, хімічні
джерела струму.
Контактна інформація:
volkov@ionc.kiev.ua;
Анодні матеріали
Катодні матеріали
424-11-10
а)
Графен, модифікований наночасbelous@ionc.kar.net;
тинками діоксиду
марганцю
424-22-11
3
2
kolbasov@ionc.kiev.ua; б) 1
424-22-80

Матеріали для одержання “сонячного”
водню (а): 1 – TiO2 нанотрубки; 2 – відновлений оксид графену; 3 – наночастинки CdSe. (б) – ВАХ електродів: 1 – CdSe
модифікований графеном; 2 – Pt; 3 – багатошарові вуглецеві нанотрубки з Pt; 4 –
композит графен-MnO2, 5 – Pt нанесені на
Ni сітку

Катодний матеріал для фотоелектрохімічної комірки, спектри комбінаційного розсіяння світла для відновленого оксиду графену та ВАХ електродів: 1 – багатостінні вуглецеві
нанотрубки; 2 – графен,
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Photoelectrochemical cell based on the composite solid
electrolyte to produce solar hydrogen
Organization: V. I. Vernadskii Institute of General and Inorganic
Chemistry of the NAS of Ukraine
Description: The composite solid electrolyte which includes material
with high lithium-ion conductivity based on the defect perovskite structure LLTO, covered with a protective film of LiPON, which does not
react with metallic lithium has been developed On the basis of this
composite solid electrolyte and nanocomposite films of reduced graphene oxide restored, titanium oxide nanotubes and nanoparticles CdSe,
modified oxide W, and oxides of Mn and Cr developed electrode materials and photoelectrochemical cell to produce solar hydrogen.
Advantages: The developed electrode materials characterized of high
photo- and electrocatalytic properties and allow to obtain conversion
efficiency of solar energy into chemical energy of hydrogen 6–7 %
when used in photoelectrochemical cell with composite solid electrolyte, which is characterized by a relatively high ion conductivity (  25OC
 10–5 Ohm–1.cm–1) and high stability in contact with metallic lithium.
Field of application: Energy systems for hydrogen production, chemical power sources.
Cathode materials
а)

Graphene, modyfied
with manganese
dioxide nanoparticles

2

3

б) 1

Materials for obtaining solar hydrogen (a):
1 – TiO2 nanotubes; 2 – reduced graphene
oxide; 3 – CdSe nanoparticles. (b) – currentvoltage characteristics electrodes: 1– CdSe,
modified with graphene; 2 – Pt; 3 – multiwall carbon nanotubes with Pt; 4 – composite graphene-MnO2; 5 – Pt, deposited on the
Ni grid

Cathode materials for photoelectrochemical cell, the spectra of Raman
scattering and current-voltage characteristics of electrodes: 1 – multiwall carbon nanotubes; 2 – graphene;
3 – graphene with nanoparticles of
manganese dioxide
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