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У статті вивчено властивості і технологічні особливості одержання полімерних гідрогелей 
на основі желатину, біоплівок на основі полівинілового спирту та 
гідроксипропілметилцелюлози, модифікованих гуміновими кислотами. 
Розглянуто практичні аспекти використання похідних бурого вугілля як гумінових речовин для 
модифікації біопластиків та полімерних гідрогелів. Доведено високу перспективність та 
ефективність використання гумінових кислот у процесах модифікації полімерних матеріалів 
різної природи. Відзначається, що гумінові кислоти мають специфічний вплив на процеси 
структуроутворення в полімерах, що зумовлено різною природою та характеристиками 
гумінових речовин: ступенем метаморфізму вихідного вугілля, виходом летких речовин та 
вмістом кисню. В результаті виконаних досліджень з модифікації гуміновими речовинами були 
одержанні полімерні гідрогелі на основі желатину з підвищеним ступенем набрякання й 
пакувальні біоплівки на основі полівінілового спирту та гідроксипропілметилцелюлози з 
антибактеріальними властивостями. Встановлено, що модифікація полімерних гідрогелів на 
основі желатину гуміновими кислотами дозволяє отримати полімерні гідрогелі з підвищеним 
ступенем набрякання та надати їм антибактеріальні властивості, що підтверджується 
даними щодо показника часу появи плісняви. Показано, що модифікація біоплівок на основі 
гідроксипропілметилцелюлози гуміновими кислотами дозволяє отримати міцні водорозчинні 
плівки з антибактеріальними властивостями, котрі можуть використовуватися як 
пакувальні матеріали для сухих харчових продуктів (хліб, крупи, горіхи тощо) з подовженим 
терміном зберігання. Також в роботі надано розроблені технологічні схеми одержання 
полімерних гідрогелів на основі желатину та біоплівок на основі полівінілового спирту та 
гідроксипропілметилцелюлози, модифікованих гуміновими кислотами. Наведено попередню 
оцінку економічної ефективності застосування розроблених полімерних гідрогелей на основі 
желатину, біоплівок на основі полівинілового спирту та гідроксипропілметилцелюлози, 
модифікованих гуміновими кислотами. Показано, що ці матеріали мають достатню 
рентабельність. 
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