
 

 

РЕФЕРАТ 

В дипломной работе исследовалась анионообменная экстракция липоевой 

кислоты. Изучены различные четвертичные аммониевые соли в качестве анио-

нообменника. Получены константы обмена аниона липоевой кислоты без соль-

ватирующих добавок и в их присутствии. Исследована зависимость константы 

обмена от концентрации сольватирующих добавок. Изучено влияние октанола-

1 и хлороформа на анионообменную экстракцию липоевой кислоты. На осно-

вании полученных данных были рассчитаны константы и числа сольватации. 

Результаты исследований были использованы для экстракционно-

фотометрического определения липоевой кислоты в составе медицинских пре-

паратов. 
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РЭФЕРАТ 

У дыпломнай рабоце была даследавана аніонаабменная экстракцыя ліпо-

евай кіслаты. Вывучаны розныя чацвярцічныя амоніевыя солі ў якасці аніона-

абменніка. Атрыманы канстанты абмену аніона ліпоевай кіслаты без саль-

ваціруючых дабавак і ў іх прысутнасці. Даследавана залежнасць канстанты 

абмену ад канцэнтрацыі сальваціруючых дабавак. Вывучаны ўплыў актанолу-1 

і хлараформу на аніонаабменную экстракцыю ліпоевай кіслаты. На падставе 

атрыманых дадзеных былі разлічаны канстанты і лікі сальватацыі. Вынікі 

даследаванняў былі выкарыстаны для экстракцыйна-фотаметрычнага выз-

начэння ліпоевай кіслаты ў складзе медыцынскіх прэпаратаў. 

Ключавыя словы: экстракцыя, аніонаабменная экстракцыя, ліпоевая кісла-

та, сальваціруючая дабаўка, канстанта абмену, лік сальватацыі, канстанта саль-

ватацыі. 

SAMMARY 

The anion exchange extraction of lipoic acid was investigated in this work. 

Various quaternary ammonium salts as anion exchangers were studied. Anion ex-

change constants of lipoic acid without solvating additives and in their presence were 

obtained. The dependence of exchange constants on the concentration of solvating 

additives was investigated. The influence of 1-octanol and chloroform to an anion ex-

change extraction of lipoic acid was studied. On the basis of the obtained data con-

stants and solvation numbers were calculated. The results were used to the extraction-

photometric determination of lipoic acid in the medicines. 
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