
Тақриз
ба рисолаи Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович дар мавзуи 

«Комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо тиокарбогидразид ва ТЧ- 
атсетилтиомочевина дар об ва ҳалкунандаҳои обию спиртӣ», барои 
дарёфти дараҷаи номзади илмҳои химия аз рӯи ихтисоси 02.00.01- 

химияи ғайриорганикӣ

Дар кори диссертатсионии Сангов М.М. масъалаҳои химияи 
комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо тиокарбогидразид ва Ы- 
атсетилтиомочевина дар об ва ҳалкунандаҳои обию спиртӣ мавриди 
таҳқиқ қарор гирифтаанд. Дар натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидашуда 
комплексҳосилкунии А§(1), Си (I) бо тиосемикарбазид ва И- 
атсетилтиомочевина, таъсири табиати металл, лиганди органикӣ ва 
ҳалкунандаҳои органикӣ ба устуворӣ ва функсияҳои термодинамикии 
ҳоеилшавии ин комплексҳо омӯхта шудааст. Усулҳои оптималии синтези 
'пайвастҳои комплексии А§(1) ва Си (I) бо лигандҳои зикршуда коркард 
карда шудааст. Инчунин электролитҳои самаранок барои сайқалдиҳии 
электрохимиявии сатҳи нуқра ва нуқрапӯшкунии мис ва хӯлаҳои онҳо 
коркард карда шуд.

Навгониҳо ва аҳамияти амалӣ, инчунин эътимоднокии натиҷаҳои 
кори диссертатсионӣ бешубҳа буда, маълумотҳои эксперименталӣ ва 
назариявӣ ба химияи пайвастҳои комплексии нуқра ва мис саҳми 
муайянро мегузоранд.

Дар натиҷаи таҳқиқотҳои гузарондашуда Сангов М.М. собитаи 
ионизатсияи тиокарбогидразидро дар маҳлули обӣ ва ҳалкунандаи обию 
спиртӣ муайян намудааст. Бузургиҳои собитаи ионизатси (рКа)-и 
тиокарбогидразид дар ҳисобкуниҳои собитҳои устувории пайвастҳои 
комплексии нуқра(1), мис(1) бо дар маҳлулҳои обӣ ва ҳалкунандаҳои 
обию спиртӣ истифода бурда шуданд. Исбот карда шуд, ки нуқра (I) ва 
мис (I) бо тиокарбогидразид новобаста аз ҳарорат ба таври зинагӣ 
реаксия дохил мешаванд. Бо усули потенсиометрӣ комплексҳосилкуниии 
А§(1) бо тиокарбогидразид ва М-атсетилтиомочевина дар ҳудуди васеи 
консентратсияи ҳалкунандаи обию этанолӣ омӯхта шуд. Усули 
оптималии синтези пайвастҳои координатсионии А§(1) бо 
тиокарбогидразид коркард карда шуд. Бо усулҳои муосири физикию 
химиявӣ намуди электролит, тарзи координатсияшавии 
тиокарбогидразид ба нуқра, хосиятҳои ҳароратӣ ва кристаллографии 
пайвастаҳои ҳосилкардашуда омӯхта шуд. Муайян гардид, ки 
тиокарбогидразид (ТКЗ) бо нуқра ба таври монодентатӣ тавасути атоми 
сулфури лиганди органикӣ координатсия мешавад.

Дар асоси тиокарбогидразид ва 1\[-атсетилтиомочевина 
электролитҳо барои сайқалдиҳии электрохимиявии сатҳи нуқра ва дар 
асоси пайвасти комплексии нуқра бо тиокарбогидразид барои 
нуқрапӯшкунии сатҳи мис ва хӯлаҳои он коркард карда шуд. Муайян 
гардид, ки электролитҳои дар асоси тиокарбогидразид ва М- 
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атсетилтиомочевина коркардшуда вақти сайқалдиҳиро кӯтоҳ намуда, 
сифати онро баланд мекунанд

Қайд кардан зарур аст, ки эътимоднокии натиҷаҳои 
бадастовардашуда бо истифодаи усулҳои муосири физикию химиявӣ ва 
коркарди омории натиҷаҳо таъмин ва асоснок карда шудааст.

Дар маҷмӯъ рисолаи номзадии Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович 
“Комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо тиокарбогидразид ва М- 
атсетилтиомочевина дар об ва ҳалкунандаҳои обию спиртӣ”, ба 
талаботҳои тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ҷавобгӯ буда, муаллифи он 
сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯи ихтисоси 
02.00.01-Химияи ғайриорганикӣ мебошад.

Муқарриз: номзади илмҳои химия, 
муалими калони кафедраи математика ва илмҳои табии 
филиали Донишгоҳи давлатии Москваи .
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