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Правила оформлення статей 

Збірник публікує матеріали оригінальних досліджень, оглядові та короткі повідомлення про 

наукові дослідження та технічні розробки, а також науково-технічні рекламні матеріали, 

повідомлення про конференції та офіційні документи. 

Мова статті – українська або англійська. 
Подані матеріали повинні відповідати нижче вказаним вимогам. В іншому випадку, вони будуть 

повертатися на доробку або відхилятися. 
Обов'язкова умова щодо структурної побудови статті: 
1. Постановка завдання.     4. Висновки. 

2. Методологічна частина.    5. Література. 
3. Обговорення результатів. 
На окремій сторінці подаються відомості про авторів: повна назва установи, де виконана робота; 

прізвище, ім'я, по батькові усіх авторів; посада, звання, поштова адреса (з поштовим індексом); 

номери телефонів (службовий, домашній), факс та E-mail кожного автора; необхідно також визначити 

особу, з якою редакція буде вести листування. 
При оформленні статті слід дотримуватися таких правил. 

– Формат сторінки – А4 (210х297мм). 

– Поля верх, низ, ліве, праве – 2.5 см. 

– Міжрядковий інтервал – 1,0.  

– УДК - шрифт Times New Roman 10 pt без абзацного відступу. Вирівнювання – по лівому краю. 

– Назва статті - шрифт Times New Roman 11 pt без абзацного відступу. Вирівнювання – по 

центру.  

– Прізвища авторів набирають у форматі - Прізвище І.П. Шрифт Times New Roman 11 pt без 
абзацного відступу. Вирівнювання – по центру. 

– Назва(и) установ, де виконувалась дана робота - шрифт Times New Roman 10 pt без абзацного 

відступу. Вирівнювання – по центру. 

– Резюме, не більше 15 рядків, набирають без застосування скорочень та абревіатур шрифтом 

Times New Roman 10 pt. Курсив. Абзацний відступ - 0,6 см. 

– Ключові слова набирають без застосування скорочень та абревіатур аналогічно тексту резюме. 
Після ключових слів - пропуск стрічки. 

– Текст статті набирають шрифтом Times New Roman 11 pt з абзацним відступом 0,6 см (для 

відступу неприйнятним є використання пробілів). Міжрядковий інтервал 1,0.  

– Зверніть увагу на різницю у використанні короткого тире - дефіса та звичайного тире –, що 

вводиться за допомогою комбінації клавіш „Ctrl -„ з цифрової клавіатури.  

– При використанні у тексті скорочених назв (при вживанні скорочення більш, ніж 3 рази) 

необхідно давати їхню розшифровку; варто обмежуватися загальноприйнятими скороченнями й 

уникати нових без достатніх до того підстав. 
– При описі методики дослідження варто обмежуватися оригінальною її частиною, при 

елементному аналізі - наводити тільки усереднені дані. 
– Посилання на літературні джерела оформляють згідно вимогу ВАКу до дисертаційних робіт, у 

вигляді – [1, 2-5].  

– Математичні та хімічні формули й символи, а також схеми реакції у тексті повинні бути набрані 
чітко з урахуванням їх розмітки. Варто уникати громіздких позначень. Занумеровані формули 

обов'язково виокремлюються в новий рядок, номер формули в круглих дужках ставиться з 
правого краю сторінки з вирівнюванням по правому боці. Бажано нумерувати лише ті формули, 

на які є посилання. Між порядковим номером формули чи схеми або формулою слід вводити 

табуляцію: 

RH + O2 → R
•
 + HO2

•
 Таb      (1) 

– Формули набираються у редакторі Equation або у графічному форматі, як і рисунки. 

Максимальний розмір символів 11 pt, мінімальний – 9 pt. Шрифт формул – Times New Roman. 

Слід звернути увагу, що для формул хімічних речовин не прийнято використання курсивного 

шрифту. 

– При виборі одиниць виміру рекомендується дотримуватися Міжнародної системи одиниць СІ.  
– Графічний матеріал вставляється у текст статті після першої згадки про цей матеріал у вигляді 

об’єктів у градаціях сірого кольору або чорно-білі (Microcal Origin, Microsoft Excel, Corel Draw 

(cdr), jpg, Chem Office, Issis Draw, bmp об’єктів) з роздільною здатністю 200 dpi. Графічний 

матеріал вставляється у текст статті як вставка в текст, без використання обтікання та 
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прив’язки об’єктів. Розміри рисунків та графіків обмежуються габаритами: ширина – 6 см, 

висота – 14 см висота. Оптимальний розмір – 6х5 см. Розміри шрифтів текстових об’єктів 
(підписи осей, шкала осей, легенди, підписи об’єктів тощо) у рисунках слід врахувати так, щоб 

при масштабуванні цього рисунка остаточні розміри цих текстових об’єктів були в межах 10-

12 pt (співмірні з розміром основного тексту).  

– Підписи до рисунків набирають як основний текст статті з нумерацією рисунків аналогічно 

вимогам ВАК щодо дисертаційних робіт. З нового рядка деталі та пояснення до графіків: 1 – 

крива…  

– Таблиці оформляються згідно вимог ВАК.  
 

Таблиця 1 

Назви таблиць набирають шрифтом Times New Roman 10 pt без абзацного відступу з вирівнюванням по центру 

та по вертикалі, як звичайний текст. Міжрядковий інтервал 1,0. 

№ п/п Заголовок Заголовок 

1 набирають шрифтом Times New Roman 10 pt без абзацного відступу з вирівню-

ванням по ширині та по вертикалі, як звичайний текст. Міжрядковий інтервал 1,0. 

 

 

– Обсяг таблиць та ілюстративного матеріалу не повинен перевищувати 1/4 загального обсягу 

статті.  
– Нумерація сторінок повинна бути присутньою тільки у паперовому варіанті. 

– Список літературних посилань набирають як нумерований список. Оформлення посилань – 

згідно вимог ВАК щодо кандидатських та докторських дисертацій.  

– Після списку літератури необхідно набрати резюме, назву статті та авторів англійською мовою 

- Summary.  

Для тексту припустимий електронний формат – DOC (MS Word).  

Тексти статей у електронному вигляді подають на кафедру неорганічної хімії (58000, м. Чернівці, 
вул. Лесі Українки, 25, хімічний факультет ЧНУ) або висилають за електронною адресою: 

o.kopach@chnu.edu.ua до визначеного редакцією терміну. 
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Лявинець О.С., Чобан А.Ф.  

ФЛАГМАН У НАУЦІ, ВОЇН У ЖИТТІ, ВЗІРЕЦЬ У СТАВЛЕННІ ДО ЛЮДЕЙ 

(до 90-річчя від дня народження професора  
Костянтина Олександровича Червінського) 

 

 
Червінський 

Костянтин Олександрович 

(1919 – 2002) 

Минають роки, але для багатьох з нас вони 

не в змозі втамувати біль від втрати дорогих 

людей, які довгий час були поруч. Натомість з 
роками їх риси вимальовуються все яскравіше, 
даючи нам зрозуміти істинне призначення цих 

людей на землі. Одним з ним був і залишаєть-
ся для багатьох з нас професор Костянтин 

Олександрович Червінський, талановитий уче-
ний, педагог, організатор і напрочуд 

інтелігентна людина, ім’я якої нерозривно 

пов’язане з Чернівецьким державним (нині – 

національним) університетом імені Юрія 
Федьковича та вищою школою України. 

Народився Костянтин Олександрович 

Червінський 1 червня 1919 року в учительській 

родині у с. Пиків на Вінниччині. Доля не 
вельми пестила його. Важкими, сповненими 

випробувань було дитинство й юність. У 

трирічному віці втрачає батька. Потім чорною 

трагедією для родини Червінських, як і 
багатьох українців того часу, став голодомор 

1932-1933 років. Хлопець на собі пізнав, що 

таке голод і скрута. Важка хвороба матері і 
нестатки змусили його залишити навчання у 

Вінницькому енергетичному технікумі й 

працювати на різних сезонних роботах. Але й 

відтак він продовжує навчання. Працюючи 

робітником на Кам’яногірському цукровому 

заводі, водночас здобуває середню освіту у 

вечірній школі. Вже тоді в юнака виникає 
інтерес до хімії.  

У 1937 році почала здійснюватись мрія 
Костянтина Олександровича про вищу освіту - 

майбутній вчений вступив до Харківського 

хіміко-технологічного інституту. У вузівській 

аудиторії допитливий юнак старанно оволо-

діває знаннями, готуючись стати інженером. 

Але навчання перервала війна, і вищу освіту 

він здобув вже у повоєнні роки.  

Будучи студентом четвертого курсу, 

Костянтин Олександрович добровольцем іде в 
діючу армію. У найскладніший період Великої 
Вітчизняної війни - з липня по грудень 1941 

року – воював на Південно-Західному фронті, 
потім – навчання в артилерійському училищі і 
знову - передова. Костянтин Олександрович 

був учасником запеклих боїв під Калініним, на 
берегах Дніпра, на Корсунь-Шевченківському 

напрямі, Сандомирському плацдармі, у 

Чехословаччині, Польщі, Румунії та Німеч-

чині. Командував спочатку протитанковим 

взводом, згодом батареєю 76-міліметрових 

гармат, а війну закінчив командиром артиле-
рійського дивізіону. За відвагу і героїзм, 

проявлені у боротьбі з німецько-фашист-
ськими загарбниками, був нагороджений 

орденом Вітчизняної війни І ступеня, орденом 

Червоної Зірки та чотирма медалями.  

Він пройшов усю війну – від перших днів. 
А ветерани стверджують, що то справжнє 
диво. Лише Обранці Долі залишились живими 

тоді.  
З-поміж численних боїв К.О.Червінському 

найбільш запам’ятався той, що відбувся 
напередодні Яссо-Кишенівської операції. 
Прагнучи випередити наступ радянських 

військ, ворог наніс по їх передових позиціях 

сильний артилерійський удар, кинув в атаку 

танки, піхоту. Перша танкова атака батареї 
капітана Червінського почалася о сьомій 

ранку. Гармаші легко відбили її. Кількість 
танків зростала. Спершу їх було п’ятдесят, 
потім – сімдесят. Атаки – хвиля за хвилею – 

накочувалися на позиції артилеристів. 
Противник кинув на відважних бійців авіацію. 

Літаки поливали вогневі позиції батареї 
кулеметними вогнем, танки, стріляючи на 
ходу, продовжували наступ. Але й це не 
зламало стійкості гармашів. Батарея вистояла. 
Тоді фашисти по її позиціях вогонь артилерії. 
Одна гармата вийшла з ладу, але три інші 
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продовжували бій. В цей час гітлерівці 
спрямували на позиції артилеристів одразу 

двадцять п’ять бомбардувальників. Тепер 

фашистам вдалося вивести з ладу ще дві 
гармати, розбомбити укріплення. І тут із штабу 

полку надійшов наказ залишити бойові 
позиції. О 16 - й командир батареї дав команду 

відступити. Однак обслуга вцілілої гармати ще 
півгодини стримувала наступ противника і 
відійшла лише тоді, коли танки вийшли на 
вогневу позицію і прямим попаданням снаряда 
пошкодила гармату. Артилеристи відступили, 

завдавши ворогу помітних втрат: сім танків 
було знищено і більше десятка пошкоджено… 

Скрізь лежали тіла ще недавно живих і 
вірних друзів. Посеред палаючого поля стояв 
контужений Костянтин Олександрович і з 
болем запитував: чому саме він вижив у той 

страшний день, з його нелюдським випробу-

ваннями… Можливо, то було Знамення? 

Знамення Особливої Місії, яку він повинен був 
виконувати упродовж всього життя? Його 

соратники й друзі потім не раз згадували, що 

саме цей епізод стане назавжди критерієм 

життєвого кредо Костянтина Олександровича. 
У той день він вижив, щоб назавжди стати 

Воїном Добра.  
За той бій Костянтин Олександрович був 

представлений до високого звання Героя 
Радянського Союзу, та нагорода так і не 
знайшла свого героя. На жаль, і такими 

бувають реалії життя. А в житті Костянтина 
Олександровича такі реалії повторювались ще 
не раз. 

По війні було продовження навчання, але 
вже у Рубіжанському хіміко-технологічному 

інституті. Навчання в інституті Костянтин 

Олександрович поєднує з плідною роботою в 
науково-дослідному інституті міста Рубіжного, 

де й закладалися підвалини його кандидатської 
дисертації. У 1948 році, після закінчення вузу, 

вступає до аспірантури цього ж інституту. У 

1949 році інститут був розформований, і 
Костянтина Олександровича переводять 
аспірантом до Дніпропетровського хіміко-

технологічного університету. З 1951 року, 

після закінчення аспірантури, починає свою 

викладацьку діяльність на посаді асистента 
спершу кафедри неорганічної, а згодом - 

органічної хімії ДХТІ. Із 1952 року Костянтин 

Олександрович працює на посаді доцента 
кафедри основного органічного синтезу цього 

ж інституту. Відтоді майже півстоліття 
присвятив Червінський К.О. вищій школі 
України.  

Паралельно з викладацькою роботою 

Костянтин Олександрович веде інтенсивну 

наукову діяльність. У 1952 р. захищає 
кандидатську дисертацію, керівником якої був 
д.х.н. Бурмістров С.І. Однак після блискучого 

захисту кандидатської дисертації Костянтин 

Олександрович змінює напрям наукових 

досліджень. У ті повоєнні роки для розвитку 

багатьох галузей хімічної промисловості 
необхідна була сировина, яку в достатній 

кількості могла дати тільки переробка нафти. 

Першочерговим завданням стало прискорення 
розвитку промисловості нафтохімічного син-

тезу. Саме тоді у житті вченого почався новий 

і плідний період творчих дерзань, невтомних 

наукових пошуків. Освоєння нової спеціалі-
зації вимагало глибокого і всебічного ознайом-

лення з вітчизняною та зарубіжною літерату-

рою з цієї тематики, досконалого вивчення 
роботи промислових підприємств. Наполегли-

вий науковець не шкодує на це ні сил, ні 
енергії. Він побував на багатьох заводах 

нафтохімічної промисловості колишнього 

Радянського Союзу, опрацював сотні моногра-
фій, посібників, статей. Наслідком напруженої 
творчої праці став вибір нового наукового 

напрямку – дослідження рідинно-фазного 

окиснення вуглеводнів. Саме у цій галузі 
нафтохімічного синтезу найбільше розкрився 
талант Костянтина Олександровича як 

блискучого Вченого, Учителя й Організатора.  
Велика і плодотворна праця була узагаль-

нена в докторській дисертації “Каталітичне 
рідинно-фазне окиснення алкілароматичних 

вуглеводнів та їх похідних до карбонових 

кислот”, яку вчений захистив у 1968 році в 
Інституті органічної хімії АН УРСР.  

З 1961 по 1968 рр. Червінський К.О. 

завідував проблемною лабораторією пластмас 
і напівпродуктів до них. Приблизно у цей же 
час (1962 – 1968 рр.) був проректором з 
наукової роботи Дніпропетровського хіміко-

технологічного інституту. Навчально-наукову 

роботу науковець і педагог успішно поєднує з 
виконанням відповідальних адміністративних і 
громадських робіт. Костянтин Олександрович 

неодноразово обирався депутатом районної та 
міської Рад м. Дніпропетровська. 

Наказом Міністерства вищої і середньої 
спеціальної освіти СРСР від 24 липня 1968 

року Червінський К.О. був призначений ректо-

ром Чернівецького державного університету. 

Відтоді майже 20 років (по жовтень 1987 р.) зі 
знанням справи керував Костянтин Олексан-

дрович науково-педагогічною діяльністю уні-
верситету, навчанням і вихованням студентів.  

Як досвідчений педагог Костянтин 

Олександрович значну увагу приділяв висо-

кому рівню організації навчального процесу, 
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докорінному поліпшенню якості викладання, 
удосконаленню педагогічної майстерності 
викладацького складу, поліпшенню якості 
підготовки молодих спеціалістів. Для поглиб-

лення педагогічної майстерності викладачів в 
університеті був організований психолого-

педагогічний семінар (до програми якого 

входив цикл лекцій з найважливіших проблем 

основ навчально-виховного процесу вищої 
школи) та семінар з основ обчислювальної 
техніки, де висвітлювалися теоретичні та 
практичні аспекти щодо застосування 
технічних засобів, машинних і безмашинних 

способів програмованого навчання і контролю 

за якістю знань студентів. 
Під час керівництва Костянтина Олександ-

ровича у ЧДУ народилися нові факультети: 

економічний і заочний (замість діючого з 
1962 р. загальнонаукового), на базі фізико-

математичного факультету було утворено два 
окремі факультети, а згодом від фізичного 

факультету відокремився інженерно-техніч-

ний. Відкрито нові кафедри напівпровіднико-

вих матеріалів, нафтохімічного синтезу, 

напівпровідникової мікроелектроніки, кон-

кретної економіки, молдавської філології.  
Уже з перших років ректорства 

Червінського К.О. відбулися значні якісні та 
кількісні зміни у складі науково-педагогічних 

кадрів університету. Так, порівняно з 50-ми 

роками, загальне число науковців в 
університеті збільшилось у півтора рази, а 
професорів і докторів наук, доцентів і 
кандидатів наук – майже удвічі. Поповнення 
висококваліфікованими кадрами здійснюва-
лося в основному через докторантуру й 

аспіранту університету. Причому, більшій 

частині майбутніх учених благословення у 

науку дав сам Костянтин Олександрович 

Червінський. 

Під безпосередньою орудою ректора 
Червінського К.О. були започатковані творчі 
зв’язки з провідними зарубіжними науково-

освітніми закладами. Вже тоді, двадцять п’ять 
років тому, ЧДУ уклав першу міжнародну 

угоду про співробітництво із Саскачеванським 

університетом, що дало можливість проходити 

закордонне стажування багатьом українським і 
канадським студентам і викладачам. 

Підготовка висококваліфікованих спеці-
алістів, розвиток науки неможливі без 
належної матеріально-технічної бази. Тому 

ректор велику увагу приділяє розвиткові 
матеріально-технічного забезпечення універ-

ситету, облаштуванню нових лабораторій, у 

тому числі двох проблемних та однієї 
галузевої, розвиткові наукової бібліотеки, 

будівництву оранжереї та нового навчально-

лабораторного корпусу, в якому нині розта-
шовані фізичний та інженерно-технічний 

факультети. Значно було розширено матері-
альну базу обчислювального центру, обладна-
ного потужною, як на той час, машиною “ЕОМ 

ЄС-1020”. У 1980 році було створене 
спеціальне конструкторське бюро “Фонон”, 

яке згодом переросло в науково-дослідний 

інститут. Враховуючи необхідність комплекс-
них досліджень, в університеті в той час 
виникають міжвузівські й міжфакультетські 
лабораторії. Однак саме тоді, водночас із 
значним розвитком матеріальної технічної 
бази університету, порушуються питання 
ефективного використання наукового 

обладнання.  
Створення потужної матеріально-технічної 

бази, високий рівень підготовки майбутніх 

фахівців, широкий спектр фундаментальних і 
прикладних досліджень перетворили Черні-
вецький університет у важливий науково-

дослідний центр, розробки якого мали важливе 
теоретичне значення і все більше знаходили 

практичне застосування у народному госпо-

дарстві. Щороку науковцями університету 

укладалась значна кількість господарсько-

договірних тем, загальна вартість яких у 70-ті 
роки перевищувала мільйон карбованців на 
рік.  

У роки плідного керування професором 

Червінським К.О. Чернівецький університет 
став одним з найповажніших центрів інтелек-

туального життя в Україні, примножуючи 

кращі традиції вітчизняної педагогічної і 
наукової думки. 

Будучи чуйною й уважною людиною, яка 
сама пережила чимало скрутних ситуацій і 
добре знала, що таке нестатки, Костянтин 

Олександрович дбав про побут і дозвілля 
студентів. Попередник Костянтина Олек-

сандровича на посаді ректора професор 

Леутський увійшов в історію університету як 

керівник, який відкрив двері вузу сільській 

молоді. Відтоді постійно зростала чисельність 
студентів університету, які потребували на час 
навчання житла у Чернівцях. Розуміючи всю 

складність цієї ситуації, будучи чуйною й 

уважною людиною, яка сама пережила чимало 

скрутних ситуацій і добре знала, що таке 
нестатки, Костянтин Олександрович підіймає 
питання про будівництво студентських гурто-

житків. То була клопітка справа, під час 
реалізації якої часто виникали фінансові та 
адміністративні труднощі. Однак Костянтина 
Олександровича, як справжнього бійця, це не 
зупиняло. Він не жалів ні сил, ні часу, аби 
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корпус за корпусом на околиці Чернівців, де 
ще недавно був пустир, протягом 1966 – 1973 

рр. росло студентське містечко. За цей час до 

його складу увійшли п’ять нових добре 
впорядкованих, як на той час, студентських 

гуртожитків, спортивний майданчик, їдальня, 
медпункт та бібліотека. Це дало можливість 
поліпшити житлові умови 2500 студентам і 
забезпечити житлом практично усіх студентів, 
створивши водночас гарні умови для їх 

дозвілля. 
То був справжній подарунок студентській 

молоді, і нам дуже хочеться, щоб кожен, хто 

хоч раз ступав на територію містечка, знав, що 

ім’я його зодчого – професор Червінський 

Костянтин Олександрович.  

Велику увагу ректор приділив також 

реставраційним роботам головного корпусу 

ЧДУ. Саме у ці роки був оголошений 

Всесоюзний конкурс на краще проведення 
реставраційних робіт колишньої резиденції 
буковинських митрополитів, реалізація якого 

дала можливість зберегти одну з найкращих 

архітектурних перлин Чернівців. 
Перебуваючи на посаді ректора, професор 

Червінський був розумно вимогливим, а рівно 

ж – чуйним та уважним до всіх працівників і 
студентів університету. Відповідальність за 
доручену справу, як і тягар своїх обов’язків, 
ніколи не перекладав на своїх підлеглих. 

Своєю людяністю, принциповістю, чуйним 

ставленням до підлеглих Костянтин Олек-

сандрович завжди створював доброзичливі 
взаємовідношення та творчу атмосферу в 
колективі. І коли перебував на відповідальній 

та досить складній посаді ректора, і потім, 

вийшовши на пенсію, з великою повагою 

ставився до всіх людей чесної праці. Девізом 

життя Костянтина Олександровича була 
благодійність. Тому для кожного, хто мав 
щастя працювати поруч з професором 

Червінським, він залишився взірцем чесності, 
людяності і благородства. Усі, хто хоч раз 
спілкувалися з тодішнім ректором, згадують 
його з почуттям великої шани і вдячності. Сам 

Червінський К.О. свій нелегкий шлях як 

керівника й організатора досить влучно описав 
такими словами: “... коли той життєвий пісок 

просіяти крізь сито, то у ньому залишиться 
золото – ставлення людей до тебе.” Очевидно, 

саме тому за всю багаторічну історію 

Чернівецького університету ніхто не перебував 
на посаді ректора такий тривалий час, як 
професор Костянтин Олександрович 

Червінський, і при цьому – безперервно.  

Різнобічною, насиченою і суспільно-

корисною була у той період і його громадська 

робота. Він неодноразово обирався депута-

том Рад Буковинського краю, очолював облас-

не товариство “Знання”, був головою Ради 

ректорів Чернівецького регіону.  

За самовіддану і творчу працю, вагомий 

внесок у справу підготовки висококваліфіко-

ваних спеціалістів, розвиток національної 
вищої школи, активну участь у громадському 

житті до бойових нагород колишнього 

фронтовика приєднались високі нагороди того 

часу: ордени Жовтневої Революції та 

Трудового Червоного Прапора.  

Однак напружена, сповнена клопотів, 
адміністративна робота не віддалила тогочас-
ного ректора від наукової і педагогічної 
діяльності. У Чернівецькому університеті 
професором Червінським була створена відома 
наукова школа з дослідження проблем 

рідинно-фазного окиснення, в якій було 

підготовлено 70 спеціалістів, 18 з яких стали 

кандидатами, 4 - докторами наук, а колишній 

випускник Ковтун Г.О. - членом-кореспон-

дентом НАН України. 

Підготовка майбутніх фахівців з нафто-

хімічного синтезу під керівництвом професора 
Червінського К.О. відбувалася так, щоб дати 

їм крім наукової спеціалізації, необхідні 
знання з теорії та практики технологічних 

процесів у розрахунку на те, що частина з них 

працюватиме на нафтопереробних заводах і 
підприємствах нафтохімії. Для підготовки 

фахівців було розроблено такі навчальні 
дисципліни, як “Нафтохімічний синтез” і 
“Курс хімії нафти і газу”, а також ряд 

спецкурсів (“Кінетика і каталіз”, “Процеси та 
апарати хімічної промисловості” тощо). Нині з 
позицій ХХІ сторіччя з надзвичайно великим 

техноантропопресингом на довкілля та 
людину як невід’ємну його складову, серед 

дисциплін, які вже тоді викладалися з 
врахуванням сьогоденних вимог, особливо 

хочеться виокремити “Охорону природи” й 

“Охорону праці”. Значну частину лекційного 

матеріалу викладав сам проф. Червінський, 

який був прекрасний лектором. І ті, хто 

слухали його лекції, часто згадують, що він 

умів донести до слухача у доступній формі 
будь-який за складністю матеріал. Кожне 
слово його лекції завжди було продумане й 

виважене.  
У процесі навчальної та дослідницької 

роботи професор Червінський К.О. щедро 

передавав студентам і аспірантам свій великий 

науковий досвід, прагнув формувати у них уже 
від початку риси шукачів, прищеплював 
уміння застосовувати наукові досягнення для 
вирішення практичних завдань. Костянтин 
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Олександрович розумів, що справжній учений 

іноді повинен ставити перед собою завдання, 
які сьогодні здаються нереальними. Але мине 
небагато часу і вони все-таки будуть досягнуті, 
прислужаться науці і народному господарству. 

Працюючи із студентами й аспірантами, 

професор Червінський К.О. завжди говорив, 
аби не розраховували на легку і швидку 

перемогу, підкреслював, що успіх в науці 
вимагає титанічної праці, збагачення досвіду, 

подолання невдач і труднощів. Молоді 
науковці під керівництвом Костянтина 
Олександровича проходили справжню школу 

дослідницького гарту, тому досить часто їх 

залучали до виконання кафедральних науко-

вих тем і госпдоговірних робіт. Як наслідок, 

більшість студентських та аспірантських 

досліджень, виконаних під керівництвом 

Костянтина Олександровича, переростали у 

наукові доробки.  

Сам Костянтин Олександрович у своїх діях 

спирався на слова німецького драматурга 
Ф.Шиллера: „Одні сприймають науку за 
небесну богиню, інші – за дійну корову”. А 

тому не гнався за такими показниками, як 

число публікацій чи авторських свідоцтв, які 
легко підрахувати, хоч і нічого не вносить у 

науковий чи навчальний процес, прагнув, щоб 

кожне наукове дослідження виховувало у його 

учнів риси справжніх дослідників, шукачів.  
Спочатку наукова робота кафедри нафто-

хімії була спрямована на розробку нових 

методів і вдосконалення технологічних проце-
сів виробництва напівпродуктів для гербіци-

дів, пластичних мас, штучного волокна тощо. 

Паралельно з цими роботами на кафедрі 
нафтохімії починаються й тривалий час 
проводяться дослідження гомогенного каталізу 

реакцій рідинно-фазного окиснення вуглевод-

нів молекулярним киснем. Наукові дослід-

ження учнів професора Червінського К.О. у 

цьому напрямку були присвячені вивченню 

окремих аспектів механізму рідинно-фазного 

окиснення вуглеводнів (к.х.н., нині – д.х.н. 

Лявинець О.С. та к.х.н. Беленков В.М.), ролі 
альдегідів у цьому процесі (д.х.н. Іванов А.М., 

к.х.н. Михайловська Т.М.), механізму дії ряду 

нових каталізаторів (к.х.н. Павлюк Г.В., к.х.н. 

Плужніков В.О., к.х.н.Сухопар П.А., к.х.н. 

Васильєв В.Ф., к.х.н, Нікіфоров Ю.М., Хакало 

Л.М., к.х.н. Галабіцький Б.В.), окисненню 

поліетилену до вищих дикарбонових кислот 
(к.х.н., а нині - д.х.н. Шийчук О.В.).  

Зокрема, під керівництвом проф. Червін-

ського К.О було досліджено окиснення алкіл-

ароматичних вуглеводнів на каталізаторах-

сполуках перехідних металів, а також на 

каталізаторах з домішками сполук брому. Ця 
робота, поряд з розробкою теоретичних пи-

тань, механізму дії каталізаторів і законо-

мірностей їх дії, дала можливість підібрати 

каталізатори для окиснення етилбензену без-
посередньо в бензойну кислоту, а також моно-, 

ди-, трихлоротолуенів та інших похідних 

толуену і ксиленів до відповідних кислот.  
Каталітичні реакції окиснення алкіларенів 

виявилися надзвичайно складними, багато-

стадійними і дуже чутливими до різних, навіть 
незначних домішок. Тому було вивчено роль і 
частково механізм дії таких домішок, показано 

їх участь у саморегулюванні реакцій і 
запропоновані шляхи управління швидкістю і 
вибірковістю реакцій за допомогою домішок. 

З метою дослідження механізму дії 
каталізаторів на процес рідинно-фазного 

окиснення вуглеводнів вивчено каталітичний 

розклад гідропероксидів і зв’язок між 

закономірностями дії каталізаторів при 

окисненнні вуглеводнів і при розкладі 
гідропероксидів. Як каталізатори окиснення 
вуглеводнів досліджені сполуки лужних, 

лужно-земельних та деяких важких металів, а 
також їх композиції. 

Оскільки механізм рідинно-фазного окис-
нення значно залежить від природи обраного 

розчинника, то на прикладі ряду сполук, 

зокрема оцтової кислоти й інших карбонових 

кислот, оцтового ангідриду, галогенобензенів, 
вивчено також вплив природи розчинника на 
досліджуваний процес. 

Важливим науковим досягненням стала 
розробка принципів добору каталізаторів для 
окиснення парафінових вуглеводнів, що було 

наслідком дослідження значної кількості 
алканів, вивчення природи відповідних гідро-

пероксидів як первинних молекулярних про-

дуктів та їх участі в реакціях внутрішньо-

молекулярного продовження ланцюгів.  
Наукові роботи, присвячені окисненню 

молекулярним киснем полімерних матеріалів, 
стали підґрунтям для вибору вже самостійного 

(поза межами університету) наукового нап-

рямку “Молекулярно-масовий розподіл у про-

цесах деструкції і зшивання макромолекул”, за 
яким згодом (у 1998 р.) Шийчуком О.В. 

захищена докторська дисертація.  
Час показав, що вивчення кінетичних 

закономірностей та особливостей механізму 

рідинно-фазного окиснення вуглеводнів було 

оригінальним і досить плідним напрямком, 

який дозволив одержати цінні практичні і 
теоретичні результати. 

Крім фундаментальних досліджень, під 

керівництвом професора Червінського К.О. 
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було виконано ряд прикладних робіт. Зокрема, 
на багатьох лако-фарбних підприємствах 

України та Росії впроваджено метод окиснення 
напіввисихаючих рослинних масел (д.х.н. 

Іванов А.М.), а на основі оксиданту, 

одержаного в процесі окиснення поліетилену, 

було виготовлено мастильно-охолоджувальні 
рідини (к.х.н. Шийчук О.В.). Вивчення можли-

востей пригнічення солевідкладання стало 

підґрунтям для створення нового інгібітору, 

який нині використовується на багатьох 

підприємствах України і Росії з метою 

запобігання заростання теплообмінного 

обладнання (к.х.н., нині – д. ф - м.н. Михай-

ловський В.Я., к.х.н. Михайловська Т.М.).  

Однак з часом наукові інтереси колективу, 

очолюваного професором Червінським К.О., 

змінювалися. Ще у 80-х роках почалися 
пошуки впливу природи середовища на реакції 
гідропероксидів (к.х.н. Сліпченко О.К). У 90-х 

роках ця тема стала основною. При цьому 

сформувався новий оригінальний науковий 

напрямок: реакції гідропероксидів у надоснов-

них середовищах (д.х.н. Лявинець О.С, к.х.н. 

Чобан. А.Ф., Абрамюк І.С., Юрчук І.Р.). Ці 
дослідження стали основою для створення 
наукових засад застосування надосновних 

середовищ для проведення реакцій органічних 

пероксидів, які перебігають як із збереженням, 

так і з руйнуванням пероксидної групи. 

Зокрема, використання надоснов для прове-
дення реакцій алкілювання та ацилювання 
гідропероксидів і пероксиду водню дозволило 

суттєво підвищити швидкість процесу, вихід 

цільового продукту, спростити синтез, 
сумістивши окремі стадії в одному реакторі 
без виділення проміжних сполук. За цією 

тематикою й нині його учнями продовжуються 
наукові дослідження, а у 2002 році. Лявинцем 

О.С. захищена докторська дисертація “Гомо-

літичні і гетеролітичні реакції органічних 

пероксидів у надосновних середовищах і в 
умовах гетерогенного каталізу”.  

У цілому за п’ятдесят років наукової 
роботи під керівництвом професора 
Червінського Костянтина Олександровича у 

ДХТІ та ЧДУ виконано й успішно захищено 

дві докторські та двадцять сім кандидатських 

дисертацій. Вчений - автор близько 270 

наукових праць, шістнадцяти винаходів, шість 
з яких впроваджені у виробництво. Вагомим 

внеском у висвітлення багатьох питань 

нафтохімії стали написані проф. Червінським 

дві монографії (“Технологічні методи 

нафтохімічного синтезу“, “Керування реакцій 

нафтохімічного синтезу”) та один посібник 

(“Сировина основного органічного синтезу”). 

Багатогранне розуміння питань нафтохімії 
дало можливість Костянтинові Олександро-

вичу бути рецензентом одного з провідних 

хімічних журналів – “Вопросы химии и 

химической технологии”, а також членом 

наукової ради “Каталіз та його промислове 
застосування” при ДНТК СРСР, наукової ради 

з проблем “Хімії поверхні” АН УРСР, членом 

науково-технічної ради Мінвузу УРСР тощо. 

Після виходу на пенсію професор 

Костянтин Олександрович Червінський про-

довжував успішно керувати лабораторією 

нафтохімічного синтезу, не пориваючи зв’язків 
з університетом до самої смерті у серпні 
2002 року.  

Заслужений діяч науки і техніки України, 

Почесний професор Чернівецького національ-
ного університету Костянтин Олександрович 

Червінський залишив помітний слід у науковій 

і педагогічній царині.  
Мабуть, багато з нас ще й досі пам’ятають 

відзначення 80-ліття Костянтина Олександро-

вича у Червоній залі університету. Здається, 
ніколи раніше університетська зала не була 
сповнена таким вибухом любові, вдячності, 
радості та щирості, як у той день. Костянтин 

Олександрович уже давно пройшов через зал, 

вже кілька хвилин стоїть коло кафедри, щоб 

сказати вітальні слова. Але оплески не 
вщухають, ніхто не сідає. Всі аплодують 
Переможцеві, справжньому Воїну Життя, 
дорогому Учителеві… Бо ставлення 
Костянтина Олександровича до праці, людей і 
життя було і залишається гідним широкого 

наслідування.  
Костянтин Олександрович жив скромно і 

чесно і сміло міг би повторити за Іваном 

Франком: 

В долі чесній чи злиденній 

Чесно просто йшов весь вік. 

Я не геній, синку милий, 

Я звичайний чоловік. 

 

Дай же нам, Боже, таких людей простих 

побільше, то й споконвічні мрії України 

здійснились би швидше.  

 



Букачук О.М., Ягодинець П.І., Кушнір В.М. До 80-річчя з дня народження професора М.І. Шевчука. 

Наук. вісник ЧНУ. Вип. 453.: Хімія. – Чернівці, 2009 13

Букачук О.М., Ягодинець П.І., Кушнір В.М. 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  

ДО 80-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА М.І. ШЕВЧУКА 

 

 
 

Мирон Іванович Шевчук народився 22 

квітня 1929 року в селі Босари Чортківського 

району Тернопільської області. У 1944 році 
після 8-го класу вступив до фельдшерсько-

акушерської школи у місті Кременець 
Тернопільської області. З 1946 по 1947 рік 

навчався у Чернівецькій фельдшерсько-

акушерській школі, після закінчення якої був 
направлений на роботу у місто Скала-
Подільська Тернопільської області. Працював 
на посаді фельдшера, а пізніше - інспектора 
райздороввідділу. 

Бажання вчитися привело Мирона 
Івановича у 1955 році на хімічний факультет 
Чернівецького державного університету, який 

він успішно закінчив у 1960 році за 
спеціалізацією «органічна хімія».  

Захоплення науковою роботою виявилось у 

Мирона Івановича ще у студентські роки. 

Основний науковий напрям досліджень – 

синтез і вивчення властивостей ненасичених 

сполук. Після закінчення університету 

працював у лабораторії ненасичених сполук 

професора А.В. Домбровського на посаді 
молодшого наукового працівника. У 1960 році 
вступив до аспірантури при кафедрі до 

професора В.П.Кравця. 
Будучи старшою людиною порівняно зі 

своїми однокурсниками, Мирон Іванович дуже 
багато і наполегливо працював над науковою 

темою і у 1963 році достроково захистив 
кандидатську дисертацію: ”Синтез ароїл-

алкілентрифенілфосфоранів та їх застосування 
для одержання ненасичених жирно-арома-

тичних кетонів”, одержав науковий ступінь 
кандидата хімічних наук. Робота виконана під 

керівництвом професора А.В.Домбровського. 

З цього ж року він почав працювати на посаді 
старшого наукового працівника, а з лютого 

1964 року – асистента кафедри органічної хімії 
ЧДУ. У травні 1965 року йому присвоєно 

вчене звання доцента. 
Викладацька робота не завадила Мирону 

Івановичу активно працювати й далі над 

обраною темою і у 1972 році він успішно 

захищає докторську дисертацію на 
спеціалізованій Вченій раді Інституту 

елементоорганічних сполук Академії наук 

СРСР ”Синтез, вивчення та синтетичне 
застосування карбонілвмісних три феніл-

фосфоранів”, одержує науковий ступінь 
доктора хімічних наук, а в січні 1976 року - 

вчене звання професора. Весь цей час він 

активно займався науковою роботою, 

працював у напрямку синтезу і дослідження 
фосфонієвих солей та фосфорілідів, їх 

реакційної здатності залежно від будови 

молекул, вивчення впливу атомів або 

радикалів, що зв’язані з ілідним карбоновим 

атомом. У своїх роботах Мирон Іванович 

теоретично узагальнив результати дослід-

ження реакцій введення трифенілфосфонієвої 
групи в α-положення карбонілвмісних сполук з 
метою синтезу ряду нових фосфорорганічних 

речовин (фосфонієвих солей та фосфорілідів), 
а також одержання на їх основі похідних 

ненасичених сполук, що містять різні 
функціональні, ароматичні та гетероциклічні 
групи. Одержані ним експериментальні дані у 

значній мірі сприяли вирішенню ряду 

теоретичних питань (перенос реакційного 

центру, реакційна здатність Р=С та С=О 

зв’язків тощо), а також дали можливість 
одержати значну кількість нових і 
важкодоступних іншими шляхами речовин. За 
час виконання і захисту дисертації Мирон 

Іванович налагодив тісні контакти з 
Інститутом органічної хімії та Інститутом 

елементоорганічних сполук Академії наук 

СРСР (м. Москва). Тривалий час студенти 

ЧНУ проходили переддипломну практику в 
цих закладах, виконували спільні роботи, а 
згодом вступали до аспірантури у цих 

інститутах. 
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Професор Шевчук М.І. багато років читав 
лекції з курсу «Органічна хімія» для студентів 
хімічного факультету та зі спецкурсів кафедри.  

З вересня 1976 по 1990 рік професор 

Шевчук М.І. завідував кафедрою органічної 
хімії. Він об‘єднав наукові дослідження, які 
раніше виконувались на кафедрі, в один 

напрямок “Розробка методів синтезу і 
дослідження нових фосфор- і азотовмісних 

сполук, що проявляють біологічну активність”.  

З липня 1977 року, після виходу на пенсію 

професора Г.Т.Пилюгіна, професор Шевчук 

М.І. керував науково-дослідною лабораторією 

кафедри органічної хімії.  
Професором Шевчуком М.І. усебічно 

вивчена і застосована для одержання нових 

класів органічних сполук реакція Віттіга, яку 

по праву треба було б назвати реакцією Віттіга 
– Шевчука. Науковий доробок професора 
Шевчука М.І. становить понад 170 статей у 

провідних хімічних журналах, 14 авторських 

свідоцтв і патентів, за що він одержав відзнаку 

«Винахідник СРСР». 

Під керівництвом М.І.Шевчука захищено 8 

кандидатських дисертацій – Волинська Є.М. 

(1973), Антонюк А.С. (1975), Мегера І.В. 

(1977), Антонюк В.С. (1982), Букачук О.М. 

(1982), Ягодинець П.І. (1983), Мікайлу В.Г. 

(1987), Братенко М.К. (1988). 

Мирон Іванович Шевчук – активний 

учасник багатьох наукових конференцій. 

Виступав з доповідями на VІІІ – ХІV 

Всеукраїнських наукових конференціях з 
органічної хімії, на Всесоюзних конференціях 

з хімії фосфорорганічних сполук у Казані 
(1969), Москві (1972), Києві (1977), Ленінграді 
(1982), хімії гетероциклічних сполук у Москві 
(1973), республіканській конференції з 
проблем гетероциклів у Києві (1964), 

Донецьку (1978) на інших наукових 

конференціях. 

Мирон Іванович започаткував проведення 
дослідження росторегуляторної активності 
синтезованих на кафедрі речовин методом 

скринінгу. Найбільш активні стимулятори 

росту досліджувались у польових умовах на 
дослідному полі ЧДУ. Під його керівництвом 

та за безпосередньої участі знайдено ефективні 
стимулятори росту кукурудзи – «азоксофор», 

кукурудзи та ячменю – «індофор», льону – 

«нафен». Препарат «азоксофор» пройшов усі 
етапи державних випробувань і дозволений 

для використання у сільськогосподарському 

виробництві. Його використання для 
передпосівної обробки насіння кукурудзи 

призводить до підвищення врожайності зерна 
на 15-20%. 

М.І.Шевчук значну увагу приділяв також 

прикладним дослідженням за госпдоговірними 

темами. Наукові досягнення працівників 
кафедри він старався довести до практичного 

впровадження. 
Так, починаючи з 70-х років, на кафедрі 

органічної хімії постійно виконувались госп-

теми. Досліджувалися технічні характеррис-
тики бурого вугілля Закарпаття (Я.С.Школь-
ник, А.Ф.Толочко). Розроблена методика 
очищення промислових стоків Північно-

Донецького хлібокомбінату (І.Н.Чернюк, 

Л.Й.Роговик). Одержували поліуретан високої 
чистоти для Чернівецького заводу «Кварц» 

(М.І.Шевчук, Є.М.Волинська). Розроблено 

метод синтезу метилового естеру орто-

силікатної кислоти для заводу «Кварц» 

(В.Є.Придан, П.І.Ягодинець). Разом з науково-

дослідним інститутом кінофотопромисловості 
(м.Переславль-Заліський) здійснювався пошук 

і синтез сенсибілізаторів у ряду хіноціанінів 
(С.В.Шинкоренко, Є.П.Опанасенко). У ряді 
колгоспів Чернівецької області використо-

вувалися синтезовані на кафедрі фосфонієві 
сполуки як стимулятори росту рослин. 

Мирон Іванович був великим ентузіастом 

хімічної науки, невтомним працелюбом, 

прикладом у ставленні до роботи своїм 

колегам.  

Як усі видатні хіміки, любив природу, свій 

край, захоплювався бджільництвом, розробив і 
впровадив у практику метод боротьби з 
кліщем «вароа». Його метод одержав визнання 
і успішно використовувався в Україні. 

Протягом 12 років професор Шевчук М.І. 
був головою Чернівецького відділення 
Українського хімічного товариства імені 
Д.І.Менделєєва. Завдяки широкій ерудиції, 
глибоким знанням хімічної промисловості, він 

сприяв розвитку хімічних підприємств нашого 

краю, об’єднував науковців і виробничників.  
Науковці кафедри органічної хімії успішно 

продовжують розвивати напрямок синтезу 

фосфонієвих і амонієвих солей, що містять 
ароматичні та гетероциклічні системи 

піридину, хіноліну, 5,6-бензохіноліну, тіазолу, 

індолу, фурану, кумарину. Досліджується їх 

антимікробна та росторегуляторна активність.  
 

Спогади однокурсників 

Мирон Іванович Шевчук став помітним з 
самого першого курсу, бо завжди намагався у 

всьому бути лідером. Він був старший за всіх 

своїх однокурсників, тому деканат і викладачі 
частіше давали йому різні доручення. Вже з 
третього курсу почав займатися науко-вими 

дослідженнями, при цьому виявилася його 
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цілеспрямованість, наприклад прагнення стати 

аспірантом. 

Наукова робота Мирона Івановича 
виявилася досить плідною. У непростих 

умовах провінційної кафедри йому вдалося 
виконати за короткий час кандидатську і 
докторську дисертації, підготувати нові кадри 

науковців і викладачів кафедри органічної 
хімії. 

Мирон Іванович став послідовником 

видатного вченого Андрія Володимировича 
Домбровського, виховав багато учнів, які і 
нині працюють як в Україні, так і за кордоном. 

Старший науковий співробітник 

Інституту органічної хімії НАН України, 

кандидат хімічних наук 

Михайло Колотило 

 

 
У моїй пам’яті закарбувалися найсуттєвіші 

події зі студентського життя та наукової 
діяльності, епізоди, пов’язані з життям М.І. 
Шевчука. Не можна передати тієї радості, коли 

ти став студентом хімічного факультету ЧДУ. 

Вперше 1 вересня 1955 р. я побачив своїх 

однокурсників, з якими пліч-о-пліч мав пройти 

незабутніх 5 років. Основна маса із 20 

студентів була 1938 року народження, а 1 

студент – М.І. Шевчук, як виявилося, був 1929 

року. Відчувалося, що він має певний 

життєвий досвід. Перший тиждень пройшов у 

знайомствах – хто чим дихає, звідки родом, як 

правило, вихідці із села кучкувались зі 
«своїми», а міські – ріднилися з більш 

«інтелігентними». Хоч були і винятки, коли 

міські брали в полон сільських. Почались 
лекції, виконання лабораторних робіт з хімії, 
фізики, математики і незабаром виявились 
слабкі та сильні сторони наших 

однокурсників. Мирон Іванович нічим 

особливим не відзначався, як кажуть, 
притирався. Після закінчення фельдшерської 
школи у нього не було тих «свіжих» знань, які 
були у більшості із нас, але його вік, сімейне 
становище заставляло його бути в строю, 

багато працювати, наздоганяти втрачене. Під 

час літньої сесії в 1956 р. Мирон Іванович 

звернувся до мене, щоб разом зі мною 

підготуватися до екзамену з неорганічної хімії. 
Ми поїхали в моє рідне село Бабин 

Заставнівського району на Буковині, в якому 

серед мальовничої природи при підтримці 
мамалиги з сиром, шкварками ми відмінно 

підготувалися до екзамену. Мирону Івановичу 

дуже сподобалися мої батьки, декілька разів 
заходив до кузні, як виявилось, його батько 

теж був ковалем. Так я подружився з ним, 

увійшов в особливий світ його душі, бо, як 

відомо, життя, робота, спілкування зближує 
людей, розкриває найкращі риси характеру 

людини. 

На хімічному факультеті в ті роки було 4 

кафедри: неорганічної хімії, аналітичної хімії, 
органічної хімії та фізичної хімії з 
відповідними курсами навчання і науковими 

напрямками. Переходячи з курсу на курс, ми 

вивчали хімічні дисципліни і суміжні з ними 

фізичні та математичні науки. Пам’ятаю, як на 
заняттях з аналітичної хімії, які проводила 
незабутня Павлінова Августа Василівна, ми 

здавали курсові (професорські) контрольні 
роботи. Більшість зі студентів чоловічої статі 
заглядали в її талмуд і знаходили рішення 
своїх завдань, а Мирон Іванович не зміг 
дозволити собі такої «халтури», відкривав 
аніони і катіони самотужки, хоч і не завжди 

правильно. Я пропонував йому свої «послуги», 

але він категорично відмовлявся, мабуть, не 
дозволяло становище, в той час він очолював 
профспілку університету. 

Згадую наші лабораторні роботи на 
кафедрі фізичної хімії, якою завідував 
видатний професор Аркадій Володимирович 

Памфілов. Лабораторні роботи проводив Тарас 
Васильович Горенко і частенько «знущався» 

над Мироном Івановичем, що він не за схемою 

прилад зібрав. Потім над ним узяв шефство 

лаборант Мельник Петро Михайлович і справи 

пішли значно краще. 
Більшість зі студентів хотіли вести наукову 

роботу з органічної хімії, але конкурс був дуже 
великий і, як правило, такими 

«щасливчиками» були студенти з відмінною 

підготовкою. Кафедру органічної хімії в той 

час очолював професор Григорій Тимофійович 

Пилюгін – людина високої інтелігентності, 
учень академіка А.І. Кіпріянова, автор 

«Правила гіпсохромного зсуву максимуму 

поглинання світла несиметричних ціанінових 

барвників», за яке в 1938 році отримав 
Сталінську премію. До нього, для поглиблення 
знань з органічної хімії, був направлений 

Мирон Іванович. Повинен зізнатися, що він 

хотів відвідувати науковий гурток професора 
А.В. Домбровського – видатного вченого, 

талановитого педагога, учнем якого я є, але у 

А.В. Домбровського вже були три 

«любимчики» і за регламентом йому більше не 
дозволялось. Незважаючи на ці обставини, 

вважаю, що А.В. Домбровський відіграв 
вирішальну роль не тільки в моїй науковій 

кар’єрі, але й в житті Мирона Івановича. Після 
закінчення університету М.І. Шевчук 

працював молодшим науковим співробітником 
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у лабораторії ненасичених мономерів під 

керівництвом А.В. Домбровського, згодом 

вступив заочно до аспірантури і в 1963 р. 

захистив кандидатську дисертацію. Надалі, під 

керівництвом А.В. Домбровського 

досліджував реакційну здатність вінілфосфо-

нієвих солей, фосфоранів, умови протікання 
реакції Віттіга, що було оформлено у 

докторську дисертацію, яку Мирон Іванович у 

1972 р. успішно захистив у Москві. За час 
виконання даної роботи мені частенько 

доводилося допомагати йому як у постачанні 
реактивами, довідкової літератури, так і в 
інтерпретації отриманих даних.  

Після від’їзду з Чернівців професора А.В. 

Домбровського виконувати обов’язки 

завідувача кафедри почав М.І. Шевчук. Плідна 
праця в галузіі хімії фосфорорганічних сполук 

дала можливість його учням стати 

кандидатами хімічних наук, а М.І. Шевчуку - 

визнаним професіоналом у цій галузі. Місто 

Чернівці після міста Києва стало другим 

центром-школою з дослідження органічних 

сполук фосфору. Цей напрямок дослідження я 
активно підтримував через свого вчителя 
академіка О.В. Кірсанова та чл.-кор НАН 

України Г.І. Деркача, які високо цінили 

науковий доробок Чернівецької школи хіміків. 
На жаль, дуже рано, на 61 році життя 

пішов у вічність професор М.І. Шевчук. 22 

Квітня цього року йому виповнилось би тільки 

80 років. Він міг би жити і сьогодні. Скільки 

міг зробити за цей період, але не судилось. 
Чому? Генетика, «клятий» фосфор, щось інше, 
що відоме тільки Всевишньому. Але ми, його 

однокурсники, учні, люди, які з ним 

працювали, назавжди збережемо пам'ять про 

відомого вченого, прекрасну людину, батька 
чарівних доньок – Наталії й Ірини - професора 
Мирона Івановича Шевчука. Слід зазначити, 

що щоденною підтримкою в його невтомній 

праці, його близьким і теплим світлом була 
дружина – Антоніна Степанівна. 

Завершити хочу словами, які постійно 

відлунюють у моїй пам’яті:  
 

 Відходять люди, їх не повернути 

 Їх потаємний світ не відродити 

 І кожний раз мені хочеться вити 

 Від неспроможності щось відновити 

 

Є повір’я на Буковині, що коли згасає 
велика зірка, світло від неї ще мільйони років 
іде до Землі, зігріваючи все на своєму шляху. 

Ось так і те світло любові до навколишнього 

світу, пізнання, прагнення до досконалості і 
подолання нових вершин, яке запалив у серцях 

багатьох своїх учнів Мирон Іванович, 

світитиме їм усе життя. 

Доктор хімічних наук, 

старший науковий співробітник, 

завідувач лабораторій органічного синтезу  

Інституту ендокринології та  

обміну речовин 

імені В.П. Комісаренка АМН України 

Я.Г.Бальон 

 

Спогади учнів 

Зустріч з Мироном Івановичем Шевчуком 

у мене відбулася в далекому 1970 році. Ми, 

абітурієнти, здавали вступні іспити в 

резиденції. Одержавши на першому екзамені з 
хімії “5”, я задоволений вискочив у коридор і 
буквально зіткнувся з невисоким, підтягнутим 

викладачем. “Ну як ?” – запитав він мене. “5”-

відповів я. “Вітаю” – він потис мені руку і 
зайшов у аудиторію. Потім я дізнався, що то 

був професор, завідуючий кафедрою 

органічної хімії Мирон Іванович Шевчук, який 

пізніше відіграв значну роль у моєму житті. 
Ставши студентом , я зі своїм товаришем 

Рошко Борисом вже з першого курсу після пар 

почали приходити на кафедру органічної хімії. 
Під керівництвом Халатурника М.В., який на 
той час був аспірантом, знайомилися з 
основами органічного синтезу, залучалися до 

наукової роботи. Пізніше ми виступали на 
студентських наукових конференціях, займали 

призові місця. Величезну роль у формуванні 
мене як хіміка, як людини, особистості 
відіграли бесіди з Мироном Івановичем та 
деканом факультету Домбровським А. В., які 
майже кожного вечора приходили на кафедру. 

Розпитували про успіхи у навчанні та науковій 

роботі, життя в гуртожитку, обговорювали 

плани на майбутнє. Атмосфера була дуже 
щира, доброзичлива. Вони були для нас не 
просто шанованими викладачами, але й 

наставниками, старшими друзями, завжди 

готовими прийти на допомогу. Я вважаю, що 

мені дужке пощастило з викладачами. Вони 

змогли за короткий час з простого сільського 

хлопця зробити спеціаліста, який гідно 

конкурував на вступних іспитах до 

аспірантури Інституту органічної хімії АН 

України з випускниками Київського 

університету та Політехнічного інституту. 

Хочу відзначити, що на той час хімічний 

факультет ЧДУ був знаний і шанований не 
тільки в Академії наук України, але й у 

Академії наук СРСР у Москві. Багато наших 

випускників успішно працювали там, 

захищали кандидатські та докторські 
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дисертації, і ніколи не забували свою “Alma 

mater”, за що теж треба віддати належне 
нашим викладачам. Хочеться схилити голови 

перед світлою пам’яттю Домбровського 

Андрія Володимировича, Шевчука Мирона 
Івановича, Пилюгіна Григорія Тимофійовича, 
Ганущака Миколи Івановича, Толочка 
Анатолія Флоровича. Ми їх ніколи не 
забудемо. 

Старший науковий співробітник  

Інституту органічної хімії  
НАН України, 

кандидат хімічних наук  

Микола Колотило 

 

З професором Мироном Івановичем 

Шевчуком доля звела мене в роки навчання в 
Чернівецькому державному університеті, але 
особливо активно я спілкувався з ним уже на 
старших курсах, коли ми, студенти ІІІ курсу, 

почали вивчати органічну хімію. Не можна не 
сказати хороших, теплих слів на адресу цієї 
чудової людини, вчителя, організатора, 
наставника, талановитого науковця, який дуже 
багато зробив для розвитку органічної хімії в 
нашій країні та за її межами. 

Уже з першого курсу студентів хімічного 

факультету залучали до виконання наукових 

досліджень, тому і я, будучи першокурсником, 

проводив свої перші дослідження спочатку на 
кафедрі неорганічної хімії, а з третього курсу 

саме завдяки Мирону Івановичу перейшов на 
кафедру органічної хімії. У ті часи на цій 

кафедрі працювали видатні вчені і талановиті 
педагоги, корифеї вітчизняної органічної хімії, 
доктори хімічних наук, професори: А.В. 

Домбровський, Г.Т. Пилюгін, М.І. Ганущак і, 
звичайно, М.І. Шевчук, яких ми всі студенти 

дуже поважали, любили і цінували за те, що 

вони багато зробили доброго і корисного для 
студентів. 

Запам’яталися кілька епізодів з життя, які 
пов’язані з моїм навчанням в університеті під 

керівництвом М.І. Шевчука, який був 
керівником моєї дипломної роботи. Особливу 

увагу приділяв Мирон Іванович науковим 

дослідженням студентів, їх виробничій та 
педагогічні практикам. Під його керівництвом 

мною вже в студентські роки була виконана 
наукова робота з вивчення ілідів фосфору, яка 
лягла в основу моєї дипломної роботи, а 
пізніше була опублікована в «Журналі 
органічної хімії». Саме це стало поштовхом до 

того, що я вирішив у подальшому пов’язати 

свою долю з науковою діяльністю. 

Мирон Іванович домагався, щоб студенти 

проходили виробничу практику на великих 

хімічних заводах, де вони могли побачити і 
познайомитись з сучасним хімічним 

виробництвом. Так, я студент хімічного 

факультету завдяки йому опинився на 
виробничій практиці на хімічному комбінаті 
міста Рубіжного. І нині, працюючи 20 років 
директором Державного виробничого 

підприємства «СКІФ», я завжди з ніжністю і 
теплотою згадую про той час і завдячую 

Мирону Івановичу Шевчуку за те, що вже в ті 
роки я працював на сучасному обладнанні у 

цехах і лабораторіях комбінату, та досконало 

вивчив хімічне виробництво. 

Щодо педагогічної практики, то саме 
завдяки Мирону Івановичу мене було 

направлено для її проходження в 
сільськогосподарській технікум міста Хотина, 
Чернівецької області. І пізніше я часто згадую 

свої перші заняття зі студентами технікуму, 

особливо в ті часи, коли я працював тривалий 

час за сумісництвом викладачем органічної 
хімії у Київському торговельно-економічному 

університеті. 
Я вдячний долі за те, що у моєму житті 

була ця чудова, талановита людина, педагог, 
який не тільки нас навчав але і піклувався з 
батьківською ніжністю про нас, студентів. За 
все, що я досяг у житті, я завдячую багатьом 

людям, які у мене були на життєвому шляху, 

але низько до землі хочу вклонитися Мирону 

Івановичу Шевчуку за все, що він зробив 
доброго для всіх студентів, яких він навчав, у 

тому числі для мене і моєї сім’ї.  
Здобутки професора М.І. Шевчука – це 

золоті кільця одного великого ланцюга – 

хімічної науки України, яку кували видатні 
вчені нашої країни, свято заповідали робити це 
нам, а ми тепер передаємо цю естафету нашим 

учням і послідовникам, які пов’язали своє 
життя з наукою та хімічним виробництвом, 

знайшли своє місце в житті і гордо несуть 
велике звання – громадянин України. 

Пам'ять про чудову людину, Мирона 
Івановича Шевчука, завжди з нами. 

Директор Державного виробничого 

підприємства «СКІФ»  

Київської міської державної адміністрації 
Лисенко В.П.  

 

Учитель, наставник, колега 

З 1966 по 1979 рр. діяльність Мирона 
Івановича Шевчука тісно пов’язана з 
науковими дослідженнями кафедри мікро-

біології, вірусології та імунології 
Чернівецького державного медичного ін-ти-

туту (Буковинського державного медичного 

університету). За цей період Мирон Іванович 
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та його співробітники синтезували велику 

кількість, більше 500 нових сполук, похідних 

фосфоранів і фосфонієвих солей, які виявили 

антимікробну активність стосовно патогенних 

та умовно-патогенних бактерій, грибів. 
Препарати також виявили хіміотерапевтичну 

активність на експериментальних інфекціях. 

Мирон Іванович ретельно слідкував за 
результатами досліджень нових синтетичних 

сполук. Уважне ставлення до одержаних 

результатів досліджень сприяло розробці 
Мироном Івановичем нової концепції 
залежності антимікробної активності 
фосфоранів і фосфонієвих солей від хімічної 
структури цих сполук. Це дало можливість 
проводити цілеспрямований синтез нових 

фосфонійгалогенідів. У результаті була 
одержана нова сполука під шифром «Ш-2Н». 

Ця фосфонієва сіль мала широкий спектр 

антибактеріальної та протигрибкової дії, 
проявила хіміотерапевтичний ефект щодо 

стафілококового сепсису та мікроспорії у 

експериментальних тварин. Цей препарат 
виявився ефективним при лікуванні 
мікроспорії у великої рогатої худоби. 

Доля подарувала мені майже чверть 
століття спілкуватися, співпрацювати з 
Мироном Івановичем. Це співробітництво 

було плідним та ефективним. Мирон Іванович 

був хіміком від Бога. 
Ми, працівники Буковинського державного 

медичного університету, дуже часто згадуємо з 
великою приємністю той період співпраці. 
Тепер так не вистачає цієї чудової, 
добропорядної та високоерудованої людини. 

Доктор медичних наук, професор  

зав. кафедри клінічної імунології, 
алергології та ендокринології  

 Буковинського державного  

медичного університету 

І.Й.Сидорчук  
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ФІЗИЧНІ ТА ФІЗИКО–ХІМІЧНІ МЕТОДИ В БІОТЕХНОЛОГІЇ 

У статті наведена порівняльна характеристика фізико-хімічних методів щодо їх застосування при 

наукових дослідженнях та опрацюванні технологічних рішень у галузі біотехнології для отримання та 

очищення цільових продуктів, ідентифікації сполук, з’ясування структури речовини та дослідження її 
трансформацій за зміни технологічних параметрів або параметрів середовища і, відповідно, біологічної дії 
речовини, вивчення перебігу біохімічних і хімічних реакцій та впливу низько- та високомолекулярних сполук 

на біологічну функцію біологічно активних молекул тощо. Фізико-хімічні методи, залежно від 

поставленого перед біотехнологом завдання, поділяються на такі блоки: методи розділення компонентів 

суміші та виділення чистого продукту; методи одержання вихідного біоматеріалу, з якого потім буде 

добутий необхідний корисний продукт; методи ідентифікації сполук і встановлення оптимальних умов 

перебігу процесів одержання корисного продукту, а також вивчення будови речовини та встановлення 

механізмів біохімічних реакцій. 

У роботі автори подають найбільш широко уживані в біотехнологічній галузі фізичні та фізико-

хімічні методи дослідження в об’ємі, який достатній лише для загального ознайомлення з послідуючим 

прийняттям обґрунтованого рішення щодо доцільності застосування методу для виконання тих або інших 

завдань біотехнології. 

Ключові слова: біотехнологія, фізико-хімічні методи, аналіз, розділення, ідентифікація, механізм 

реакції. 
 

Вступ 
Сучасна молекулярна біологія, біофізика, 

біохімія, біотехнологія та ряд інших біодисци-

плін ставлять своїм основним завданням 

вивчення біологічних систем на молекуляр-

ному рівні [1,2]. З одного боку біологічні 
об’єкти розглядаються як макроскопічні сис-
теми, котрі характеризуються такими показни-

ками, як розмір і об’єм макромолекули, моле-
кулярна маса, ступінь дисоціації, гідратації 
тощо. З іншого боку, біомакромолекули мають 
високу внутрішньомолекулярну рухомість і 
динаміку зміни структури, що і визначає 
конформаційні зміни біомакромолекул у 

численних клітинних процесах. У цій частині 
молекулярної біології (біотехнології) основну 

увагу зосереджено на розкритті природи 

внутрішньомолекулярних взаємодій та кон-

формаційних станів біомакромолекул, на 
основі яких можна зрозуміти механізми 

функціонування біомакромолекул і цілеспря-
мовано оптимізувати біотехнологічні процеси. 

Успішне виконання такого складного завдання 
неможливе без використання сучасних 

фізичних підходів, біофізичних і фізико-

хімічних методів. 
Фізичні та фізико-хімічні методи в 

біотехнології, як і в біології, застосовуються 
для отримання певної речовини, її очищення, 
з’ясування структури та дослідження її 
трансформацій за зміни технологічних пара-
метрів або параметрів середовища, і, відпо-

відно з цим, біологічної дії речовини, вивчення 
перебігу реакцій та впливу низько- та 

високомолекулярних сполук на біохімічну 

функцію біологічно активних молекул тощо. 

Ефективність кожного окремо узятого методу 

значно зростає, якщо його використовувати у 

комплексі з іншими методами при дослідженні 
одного і того ж біооб’єкта. За допомогою 

різних методичних підходів, які мають 
ґрунтуватися на порівняльній характеристиці 
методів щодо їх застосування при наукових 

дослідженнях та опрацюванні технологічних 

рішень в галузі біотехнології, можна отримати 

численну корисну інформацію про досліджу-

ваний технологічний процес. 
 

Постановка завдання 
Молодому досліднику або студенту 

почасти складно вибрати найбільш ефектив-
ний комплекс методів дослідження того або 

іншого біооб’єкта без широкого спектра знань 
щодо можливостей сучасних методів. У 

літературі існує множина посібників і моно-

графій [3-27], де описано новітні методи 

дослідження та їх застосування, але вони 

можуть бути ефективно використані лише 
фахівцями, що мають глибокі спеціальні 
знання на перетині цілого ряду природничих 

дисциплін. 

Завданням цього повідомлення є висвіт-
лення найбільш уживаних у біотехнологічній 

галузі фізичних та фізико-хімічних методів 
дослідження та їх взаємозв’язків в обсязі, 
достатньому для загального ознайомлення з 
послідуючим прийняттям обґрунтованого 

рішення щодо доцільності застосування 
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відповідного набору методів для вирішення 
тих або інших завдань біотехнології; 
порівняльний аналіз можливостей обраних 

методів при їх застосуванні в біотехнології для 
вирішенні як аналітичних, так і технологічних 

завдань з ідентифікації речовин, визначення 
структури речовини та її трансформацій за 
перебігу процесу або впливу зміни 

технологічних параметрів чи параметрів 
навколишнього середовища на технологічні 
здатності біооб’єкта. 

 

1. Методи розділення біооб’єктів 

Для вивчення будови, хімічних і біохі-
мічних властивостей речовин і встановлення 
взаємозв’язку між будовою сполуки та її 
властивостями необхідно одержати ці 
речовини в чистому вигляді та ідентифікувати 

їх за використання методів розділення 
речовин[4,5,11,15,27,34]. Залежно від мети 

дослідження (якісний та кількісний аналіз, 
препаративне одержання речовини в чистому 

виді і в значній кількості як для одержання 
товарного продукту, так і з метою вивчення 
хімічних і біологічних властивостей) вико-

ристовують різні методи виділення та 
очищення. Так, при вирішенні аналітичних 

завдань застосовують методи розділення з 

високою точністю визначення (тонкошарова, 
газорідинна, іонообмінна і афінна 
хроматографія, тонкошаровий електрофорез, 
електрофорез на ацетаті целюлози, диск-

електрофорез тощо) та невелику кількість 
речовини; у іншому випадку (препаративне 
розділення) застосовують методи (осадження, 
діаліз, адсорбція, хроматографія на колонці 
тощо), які дозволяють якісно розділити великі 
кількості речовини. Методи розділення з 
високою точністю визначень мають обмежену 

ємність і для розділення великої кількості 
матеріалу не застосовуються. На кінцевих 

стадіях розділення звичайно використовують 
методи з високою точністю визначень.  

Методи, що застосовуються для розді-
лення, мають базуватися на всіх можливих 

відмінностях у властивостях молекул. Тобто за 
використання декількох стадій очищення, 
методи, що застосовуються, повинні вико-

ристовувати різні властивості речовини, що 

добувається, тому що застосування різних 

методів, які базуються на одній і тій же 
властивості, не дає значного поліпшення 
очищення сполуки.  

У таблиці 1 наведена стисла характе-
ристика методів, які застосовуються для 
розділення та визначення біомолекул. 

 
Таблиця 1.  

Характеристика методів розділення біооб’єктів 

Метод Принцип методу Можливості методу 

Седиментація 
Рух частинок у полі 
відцентрової сили. 

Очищення та фракціонування біологічного 

матеріалу – органел, макромолекул, 

компонентів біологічних мембран тощо. 

Визначення молекулярної маси, щільності та 
форми частинок, перевірка чистоти зразків, 
дослідження конформаційних змін у 

макромолекулах. 

Диференційне 
центрифугування 

Почергове роздільне 
осадження частинок 

залежно від різної 
швидкості седиментації, що 

виникає внаслідок їх різних 

розмірів і густини. 

Використовується для препаративного 

розділення, розділення компонентів 
біологічних мембран, визначення 
молекулярних мас білків, розмірів і будови 

нуклеїнових кислот тощо. 

Зонально-швидкісне 
центрифугування 

Рух шару рідини через 
розчин, що має градієнт 
концентрації. 

Одержання чистих фракцій речовин. 

Визначення молекулярних мас, ушкоджень у 

бактеріальних ДНК тощо. 

Аналітичне 
(ультрацентрифугува

ння) 

Аналітична центрифуга 
містить оптичну систему, 

яка дозволяє визначати 

розподіл концентрацій у 

будь-який час. 

Визначення молекулярної маси, перевірка 
чистоти зразків, дослідження 
конформаційних змін у макромолекулах 

тощо. 

Електрофорез 

Рух частинок, що мають 
заряд, у розчиннику або 

твердій фазі під дією 

електричного поля. 

Кількісне розділення біомолекул, що мають 
заряд, за застосування різних буферних 

систем й основ, до яких прикладається 
різниця потенціалів. Визначення 
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молекулярної маси речовин, встановлення 
змін в амінокислотному складі білка при 

заміні амінокислоти, що має заряд, на 
незаряджену і навпаки. 

Низьковольтний 

електрофорез 
Рух заряджених частинок у 

полі з напругою до 500 В. 

Розділення амінокислот, пептидів, білків, 
нуклеїнових кислот, нуклеотидів, похідних 

вуглеводів, що мають заряд. 

Високовольтний 

електрофорез 

Рух заряджених частинок в 
полі з напругою більше 
500 В. 

Розділення низькомолекулярних речовин 

(амінокислот, нуклеотидів амінів, нафтолів, 
фенолів і неорганічних іонів). Метод 

відрізняється швидкістю розділення та 
високою точністю визначення; розділення 
можна проводити у двох напрямках, що 

дозволяє одержати «відбитки пальців» 

гідролізатів білків і нуклеїнових кислот. 
Високовольтний електрофорез на папері та у 

тонкому шарі використовується для 
розділення амінокислот плазми крові та сечі 
при порушенні обміну речовин. 

Фронтальний 

електрофорез (метод 

рухомої межі) 

Макромолекули присутні в 
усьому об’ємі розчину, 

визначають положення 
молекул (межа, що відділяє 
розчин від розчинника) в 
часі. 

Розділення речовин (білків), визначення 
однорідних речовин, кількісне визначення 
асоціації або дисоціації речовин, утворення 
комплексів між сполуками, визначення 
електрофоретичної рухливості речовин 

(білків) та ізоелектричної точки білків. Це 
має суттєве значення для діагностики 

патологій, за яких змінюється склад і 
електрофоретичні властивості білків крові, 
сечі, слини тощо. 

Зональний 

електрофорез 
(електрофорез на 

носії) 

Розчин, що досліджується, 
наноситься у виді плями 

або смуги, частинки 

мігрують через розчинник, 

що міститься в інертному 

гомогенному середовищі 
(напівтвердий або 

гелеподібний матеріал). 

Функція носія (ацетат 
целюлози, 

поліакриламідний гель 
тощо) – запобігання 
механічним впливам і 
конвекції. 

Використовується для аналізу сумішей, 

визначення чистоти, аналізу змін у рухомості 
молекул і конформаційних змін, очищення 
речовин, розділення кільцевих і лінійних 

молекул ДНК тощо. Застосування замість 
паперу ацетату целюлози зумовлює 
зменшення адсорбції зразка, що приводить 
до ліпшого розділення його компонентів. 
Одна з переваг ацетату целюлози – також 

його слабке фонове забарвлення, що 

полегшує виявлення сполук після 
розділення. Електрофорез на ацетаті 
целюлози застосовується для розділення 
білків сироватки крові (включаючи гліко- і 
ліпопротеїди) і гемоглобінів. 

Диск-електрофорез 

Удосконалений зональний 

електрофорез; у системі 
використовуються 
неоднорідні значення рН, 

що приводить до створення 
уривчастої напруги. 

Застосовується для визначення кількісного 

складу багатокомпонентної суміші речовин 

за високої точності визначення, розділення 
білків, визначення електрофоретичної 
рухливості (білків), для діагностики 

захворювань, кількісного визначення 
асоціації або дисоціації речовин та 
утворення комплексів між сполуками. 

Ізоелектричне 
фокусування 

Метод оснований на 
різниці ізоелектричних 

точок в градієнті рН. 

Розділення речовин 

відбувається не тільки за 

Електрофокусування та ізотахофорез 
застосовуються як для аналітичних 

досліджень, так і для препаративних цілей. 

Цими методами можна розділяти відносно 

великі кількості матеріалу. Застосовуються 
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рухливістю речовини, а і 
завдяки ефекту 

молекулярного сита та 
концентрації. 

для фракціонування, очищення, розділення 
білків, визначення їх ізоелектричної точки. 

Імуноелектрофорез 

Складається з двох стадій: 

речовини розділяють 
методом електрофорезу і 
виявляють за допомогою 

імунодифузії. 

Визначення компонентів зразків, що дають 
реакцію преципітації (осадження) з 
антитілами. В деяких випадках дає уявлення 
про відносну концентрацію та фізіологічні 
властивості, дозволяє визначити певний 

антиген без його виділення із суміші. 

Хроматографія 

Розділення речовин між 

двома фазами, з яких одна 
нерухома (стаціонарна) і з 
великою поверхнею, а 
друга – рухома (переміщу-

ється відносно першої) за 
використання фізико-

хімічних властивостей 

молекул (заряду, молеку-

лярної маси, адсорбції, 
розчинності тощо). 

Розділення речовин 

пов’язане з сорбційно-

десорбційними процесами і 
можливе лише у випадку, 

коли сорбент (стаціонарна 
фаза) характеризується 
різною сорбційною 

здатністю щодо кожної з 
речовин, що розділяються. 

Перевага хроматографічного методу полягає 
в хімічній сталості речовини. Крім того, 

хроматографічний метод придатний для 
розділення газоподібних і рідких речовин, 

сумішей речовин, близьких за хімічним 

складом, будовою та властивостями. Цей 

метод характеризується високим ступенем 

розділення речовин, простий у використанні 
та за технічною оснащеністю. 

Адсорбційна 
хроматографія 

Розділення на основі 
різниці в ізотермах 

адсорбції складових суміші 
речовин. Розділення 
проводять, в основному, на 
колонках, рідше — в 
тонкому шарі. 

Розділення білків, ліпідів, 
низькомолекулярних речовин, амінокислот, 
вуглеводів, стеринів, гормонів, антибіотиків, 
нуклеїнових кислот і нуклеотидів. Очищення 
речовин від домішок, розділення складних 

сумішей, концентрування та ідентифікація. 

Хроматографія в 
тонкому шарі 

Хроматографія в тонкому 

шарі належить до 

адсорбційної 
хроматографії, хоча, 
залежно від умов 
експерименту і завдань 
розділення, вона може бути 

розподільною, 

іонообмінною або 

молекулярно-ситовою. 

Порівняно з 
хроматографією на колонці 
або на папері, тонкошарова 
хроматографія 
використовує будь-який 

однорідний шар матеріалу, 

який нанесений на 
пластину, має набагато 

вищу роздільну здатність 
та швидкість розділення, 

Цим методом можна досліджувати 

практично всі органічні сполуки і виявляти 

незначні їх кількості (від 0,1 до 0,005 мкг, 
або до 1 нмоля). 
Аналіз суміші речовин. Визначення ступеня 
чистоти, кількості та характеру домішок, 

встановлення фізичних, хімічних і фізико-

хімічних властивостей. Дослідження 
механізмів ферментативних реакцій, 

вивчення провідних стадій метаболізму, 

розділення складних ефірів, амінів, спиртів 
тощо. 
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більшу точність, 
відзначається зручністю і 
простотою виконання. 

Газорідинна 
хроматографія 

У газорідинній 

хроматографії рухомою 

фазою слугує газ, а 
нерухомою – рідина, яка 
або нанесена на внутрішню 

поверхню колонки, або на 
твердий носій. Зразок 

речовини, що 

випаровується без 
розкладу, вводять у 

рідкому стані з інертним 

газом. Речовини 

перерозподіляються між 

газовою фазою та рідиною 

відповідно до їх 

коефіцієнтів розподілу. 

Газорідинна хроматографія має високу 

точність визначення, потребує мало часу, 

тому що швидкість розподілу газу в 1000 

разів більша, ніж рідини. Визначаються 
речовини в кількості 10

-12г; може 
застосовуватися для препаративних цілей. У 

біологічних зразках використовують для 
розділення спиртів, ефірів, жирних кислот і 
амінів під час вивчення проміжних стадій 

метаболізму і для дослідження механізмів 
ферментативних реакцій, для ідентифікації 
компонентів запашних речовин, вин і 
пестицидів. 

Іонообмінна 
хроматографія 

Хроматографія сполук, що 

мають заряд; грунтується 
на обмінній сорбції, за якої 
відбувається зворотний та 
стехіометричний обмін 

іонів, що знаходяться в 
розчині, на іони, які 
входять до складу 

іонообмінника. Розділення 
суміші іонів базується на їх 

неоднаковій здатності до 

обміну з іонами сорбенту. 

Застосовується для очищення речовин (під 

час виробництва лікарських засобів з 
уповільненою дією), антибіотиків, аналізу 

слідової кількості компонентів, знесолення 
води, розділення іонів металів, білків, 
полісахаридів, нуклеотидів, амінокислот та 
інших біологічно важливих невеликих 

молекул, аналізу амінокислотного складу 

білків тощо. 

Гель-проникаюча 
хроматографія (гель-

фільтрація або 

молекулярно-ситова) 

Розподільна хроматографія 
– розподіл ґрунтується на 
різниці в розмірах молекул. 

Матеріал колонки має 
пори, в яких затримуються 
молекули з малим 

розміром; речовини ж, 

розмір яких перевищує 
розмір пор сорбенту, не 
проникають усередину 

гранул і при цьому досить 
швидко рухаються 
(молекулярні сита). 

За застосування гель-хроматографії 
речовини розділяються, в основному, за 
розміром, формою та молекулярною масою, 

а не за хімічними властивостями. 

Застосовують для очищення білків і 
нуклеїнових кислот у препаративних цілях, 

особливо нестабільних білків, 
концентрування молекул, відділення 
продуктів від реагентів (наприклад, при 

одержанні флуоресцентних антитіл), 

виділення інгібіторів і кофакторів, 
визначення молекулярної маси. 

Афінна 
хроматографія 

В афінній хроматографії 
використовується 
біологічна специфічність 
молекул, тобто здатність 
специфічно та зворотно 

взаємодіяти з певними 

сполуками — лігандами 

(субстратами, інгібіторами, 

рецепторами, 

коферментами та ін.), які 
ковалентно зв’язані з 
матрицею й утворюють 
біоспецифічний адсорбент. 

Розділення, очищення та вилучення із суміші 
біологічних речовин без порушення їхньої 
нативності. Очищення ферментів, антитіл, 

транспортних білків, глікопротеїнів, 
мембран і виділення специфічних клітин 

тварин. 
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Такий адсорбент здатний 

вибірково вилучати з 
суміші, що розділяється, 
біомолекули, які мають до 

нього спорідненість. 

Діаліз 

Зміна складу розчину, що 

міститься в целофановому 

пакеті, завдяки виходу 

низькомолекулярних 

речовин у зовнішнє 
середовище через 
напівпроникну мембрану 

пакета. 

Концентрування або розведення розчину, 

очищення біомолекул від 

низькомолекулярних речовин. 

Мембранна 

фільтрація 

Проходження різних за 
розміром часток через 
фільтр з нітро- й ацетату 

целюлози, нейлону, 

полівінілхлориду, 

скловолокна. 

Застосовується для вилучення речовин, 

радіоактивних сполук, компонентів із 
середовища з бактеріями, для адсорбції 
деяких білків, вірусів, бактеріофагів, для 
очищення кільцевих ДНК, інформаційних 

РНК тощо. 
 

У таблиці 2 подані приклади методів, які 
звичайно застосовуються для розділення наве-
дених нижче біологічних речовин [4]. 

 

2. Методи ідентифікації речовин 

Предмет досліджень під час створення 
сучасних біотехнологій – перш за усе, функції 
біологічних систем, що містять як невеликі 
молекули, так і макромолекули. Для макро-

молекул у біологічних системах характерна 
специфічність, яку вони проявляють як у 

біохімічних реакціях, так і під час формування 
структурних одиниць. Останніми роками 

зусилля вчених в основному були спрямовані 
на дослідження специфічних характеристик 

макромолекул і природи взаємодій між ними 

[6-8, 12,16-20,25,26,28-33,35-39]. 

 
Таблиця 2.  

Деякі біооб’єкти і методи їх розділення 
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Амінокислоти + + – – + + + – + – 

Пептиди + + – + – + + + + – 

Білки – – – + – + + + + + 

Пурини та піримідини + + – – – + + – + – 

Нуклеїнові кислоти – + – + – + + + + + 

Моно і дисахариди + + + – + – – – – – 

Оліго- і полісахариди – – + + – – – – – + 

Жирні кислоти + + + – + – – – – – 

Фосфоліпіди + + + – – – – – – – 

Терпени, каротиноїди, 

хлорофіли 
+ + + – + + – – + – 

Стероїди і стерини – + + – + + – – – – 
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Саме тому методи, що наведені в таблиці 3, 

надають можливість розв’язувати такі 
завдання: яка структура макромолекул та їх 

агрегатів на атомному рівні; які властивості 
макромолекул визначають їх структуру і за 
рахунок яких сил вона стабілізується; яка 
структура макромолекул, до яких приєднані 
інші молекули; скільки таких з’єднань і місця 
їх дислокації; місцезнаходження макромоле-
кул у клітині; фізичні параметри молекул; 

взаємозв’язок структури і біологічної дії 

молекул тощо. 

На сьогодні структуру макромолекул 

можна визначити за допомогою рентгено-

структурного аналізу, але в рамках цієї 
публікації ми не розглядаємо цей метод 

унаслідок його значної складності. У таблиці 3 

наведені достатньо прості у застосуванні 
методи, які найчастіше використовують для 
ідентифікації, визначення структури молекул і 
встановлення механізмів перебігу біохімічних 

реакцій. 

 

Таблиця 3. 

Методи ідентифікації речовин, встановлення їх структури та дослідження біохімічних реакцій 

Метод Принцип методу Можливості методу 

Спектральні методи 

Підґрунтя методів – характер 

взаємодії електромагнітного 

випромінювання різної довжини 

хвиль із речовиною. 

 

Ультрафіолетова та 
видима спектроскопія 

Досліджуються енергетичні 
переходи делокалізованих 

електронів унаслідок взаємодії з 
електричною складовою 

електромагнітного 

випромінювання. 

Доведення наявності в речовині 
угруповань – хромофорів –поєднаної 
дієнової, ароматичної систем, 

карбонільної групи. Якісний та 
кількісний аналіз за застосування 
колориметричних методів, закону 

Бугера–Ламберта–Бера. Кінетичні та 
структурні дослідження. 

Флуоресценція 

Реєстрація випромінювання 
світла молекулою, яке має 
більшу довжину хвилі, ніж те, 
що було поглинуто молекулою. 

Метод має більшу чутливість у 

порівнянні зі спектрофотометрією. 

Якісний та кількісний аналіз речовин. 

Дослідження структури, зміни 

конформації та полімеризації 
макромолекул; зв’язування білків з 
інгібіторами, коферментами або 

алостеричними факторами. Вивчення 
властивостей ферментів і кінетики 

окиснення та відновлення ендогенних 

сполук в інтактних органелах або 

клітинах; кінетичний аналіз. Вивчення 
локалізації речовин у живих клітинах. 

Одержання знань про місця 
зв’язування, взаємодію з розчинником, 

міжмолекулярні відстані та коефіцієнти 

обертальної дифузії макромолекул. 

Інфрачервона (ІЧ) 

спектроскопія 

Досліджуються зміни коливання 
атомів у молекулі внаслідок 

взаємодії з електричною 

складовою електромагнітного 

випромінювання, що приводить 
до зміни дипольного моменту. 

Дослідження структури біологічних 

молекул середнього розміру, 

з’ясування наявності угруповань, які 
мають характеристичні частоти 

коливань, якісний і кількісний аналіз 
суміші при відомих спектрах 

компонентів, контроль за ходом 

реакції. 

Спектроскопія 
комбінаційного 

розсіяння (КР) 

Непружне розсіяння світла 
(розсіяння Рамана) в 
інфрачервоній області зі зміною 

частоти. Причина зміни частоти 

– додавання до електромагнітної 

На відміну від інфрачервоної 
спектроскопії, в КР –спектроскопії 
можна використовувати як розчинник 

воду. Доведення цвітеріонної будови 

амінокислот. Виявлення моно-, ди- та 
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енергії світлової хвилі 
коливальної енергії молекули. 

трифосфатів азотистих основ, що 

входять до складу нуклеїнових кислот, 
та визначення кількості спарених і 
неспарених основ у них, кількості S–S 

зв’язків у білках тощо. 

Дисперсія оптичного 

обертання (ДОО) 

Взаємодія поляризованого світла 
з оптично активними 

молекулами (обертання 
плоскополяризованого світла). 

Структурне дослідження в розчинах 

білків, нуклеїнових кислот і 
нуклеотидів їх конформаційних змін і 
взаємодії між собою, утворення 
комплексів тощо. 

Круговий дихроїзм 

(КД) 

Взаємодія поляризованого світла 
з оптично активними 

молекулами (поглинання 
молекулами по-різному 

плоскополяризованого по колу 

праворуч іа ліворуч світла). 

Метод КД у порівнянні з ДОО має 
вищу точність визначення. 
Застосовується для структурного 

дослідження в розчинах білків, 
нуклеїнових кислот і нуклеотидів їх 

конформаційних змін і взаємодії між 

собою, утворення комплексів тощо. 

Полум’яна 
спектрофотометрія 

Енергетичні переходи зовнішних 

електронів атомів після 
випаровування речовини в 
полум’ї. 

Якісне та кількісне визначення металів. 
Емісійна методика – визначення 
лужних металів, адсорбційна методика 
– має більшу чутливість, ширший 

діапазон визначення металів. 
Застосовується для дослідження вмісту 

металів у макромолекулах, органелах 

клітин і тканинах, а також під час 
аналізу ґрунтів. У клінічній біохімії для 
визначення складу крові, сечі, слини, 

молока, спинномозкової рідини тощо, 

для діагностики та контролю при 

фізіологічних і фармакологічних 

дослідженнях біологічних рідин. 

Електронний 

парамагнітний 

резонанс (ЕПР) 

Зміна орієнтації магнітних 

моментів неспарених електронів 
під час взаємодії з магнітною 

складовою електромагнітного 

випромінювання. 

Дослідження металовмісних білків, у 

тому числі металоферментів; вільних 

радикалів, що виникають під дією 

випромінювання, та змін в оточенні 
вільних радикалів, що введені в 
біологічні об’єкти, наприклад, у 

мембрани. Визначення ролі купруму, 

феруму, молібдену тощо в роботі 
багатоферментних систем інтактних 

мітохондрій і хлоропластів, 
ізольованих ферментів. 

Ядерний магнітний 

резонанс (ЯМР) 

Зміна орієнтації магнітних 

моментів ядер з непарним 

числом протонів під час 
взаємодії з магнітною складовою 

електромагнітного 

випромінювання. 

Дослідження структури відносно 

невеликих молекул (до 20000 Да) і 
взаємозв’язку з біологічною функцією; 

конформаційних змін у мембрані в ході 
її функціонування; взаємодії ферментів 
з субстратами, ліків з рецепторами і 
антигенів з антитілами. Вивчення 
механізму каталізу ферментів і впливу 

молекул на рухомість бічних ланцюгів 
жирних кислот у подвійному шарі 
мембрани тощо. Перевага ЯМР перед 

рентгеноструктурним аналізом у тому, 

що за допомогою цього методу можна 
сстежити за конформаційними змінами, 

які відбуваються в діапазоні 100 пм. 
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Електрохімічні 

методи 

Досліджуються явища, що 

відбуваються на електродах або 

в міжелектродному просторі. 
 

Полярографія 
Вимірювання залежності сили 

електричного струму від 

прикладеного потенціалу. 

Дослідження речовин, які здатні 
окиснюватись або відновлюватися на 
поверхні електродів. Виявлення 
амінокислот, гормонів, вітамінів та їх 

компонентів у суміші. Кількісний 

аналіз. Вивчення метаболічних 

процесів, процесів дихання в 
мітохондріях, ферментативної 
активності білків, комплексоутворення. 
Встановлення взаємозв’язків між 

коферментами й апоферментами. 

Потенціометрія 

Вимірювання залежності 
потенціалу електрода від складу 

розчину та фізико-хімічних 

процесів, що в ньому 

відбуваються. 

Вивчення фізико-хімічних процесів на 
біологічних мембранах. Вимірювання 
рН біологічних рідин, концентрації 
іонів у розчині, дослідження буферних 

систем. 

Кондуктометрія 

Вимірювання 
електропровідності розчинів за 
перебігу реакцій та зміні їх 

параметрів (концентрації, 
температури тощо). 

Кількісний аналіз. Визначення 
хімічного складу розчину (амінокислот, 
мікроелементів тощо), точки 

еквівалентності, активності деяких 

ферментів (фосфатаз, амінотрансфераз 
тощо). 

Інші методи   

Мас-спектрометрія 

Іонізація речовини внаслідок 

бомбардування електронами з 
енергією до 100 еВ (або іншими 

методами – фотоіонізацією, 

іонізацією полем, хімічною 

іонізацією). 

Дослідження метаболічних процесів, 
визначення структури молекули та її 
елементного складу, молекулярної 
маси. Визначення кількості позитивно 

іонізованих молекул та їх фрагментів. 
За використання мас-
спектрометричного аналізу зразок 

руйнується. 

Манометрія 
Визначення кількості виділеного 

або поглинутого газу. 

Дослідження реакцій виділення та 
поглинання диоксиду карбону, кисню; 

фотосинтезу тощо. 

Поляриметрія 

Зміна кута обертання площини 

поляризації лінійно 

поляризованого світла при його 

проходженні через розчин 

оптично активних речовин. 

Вивчення природи замісників у 

молекулах. Оцінка чистоти речовини та 
визначення її концентрації. 

 

3. Ультрафіолетова та видима 

спектроскопія 

Для дослідження біологічних об’єктів 
найчастіше використовуються спектральні 
методи аналізу, за допомогою яких можна 
встановити будову речовини та її кількість як в 
індивідуальному розчині, так і у складних 

системах (наприклад, виміряти кількість 
відновлених й окиснених ферментів у 

мітохондріях), а також визначити механізми 

перебігу біохімічних реакцій. Головна пере-
вага спектральних методів полягає в тому, що 

при дослідженнях речовина не руйнується, а 
методики дослідження можна легко 

автоматизувати. 

До найважливіших сфер застосування в 
біотехнології ультрафіолетової (електронної) 
та видимої спектроскопії можна віднести такі: 

• Доведення наявності в речовині певних 

угруповань – хромофорів – поєднаної 
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дієнової, ароматичної систем, карбоніль-
ної групи. Прикладом можуть слугувати 

спектри ароматичних амінокислот (рис.1): 

поглинання світла фенілаланіном 

( 258=λ мак , 195=εмак ) зумовлене наяв-

ністю бензольного кільця; поглинання 
тирозину ( 277=λ мак , 31034,1 ⋅=εмак ) 

зумовлене, окрім бензольного кільця, 
додатковою гідроксильною групою, 

неподільна пара електронів Оксигену якої 
включається в загальну електронну 

структуру молекули; поглинання трипто-

фану ( 280=λ мак , 3104,5 ⋅=εмак ) зумов-

лене поєднаним з бензольним пірольним 

кільцем. 

 

 

Рис.1. Спектри поглинання амінокислот за довжини 

хвилі більше 240 нм: 1 – фенілаланін, 2 – тирозин,  

3 – триптофан 

 

• Кількісний аналіз грунтується на законі 
Бугера – Ламберта – Бера за використання 
методу колориметрії. Багато речовин 

слабо поглинають випромінювання у 

видимій та ультрафіолетовій областях 

спектра, але після реакції з іншою 

сполукою дають продукти з кольоровим 

забарвленням, кількість яких відповідає 
концентрації вихідних речовин. Таку 

кольорову реакцію використовують для 
виявлення цих речовин. Кольорові реакції 
притаманні амінокислотам, білкам, нук-

леїновим кислотам, вуглеводам, вітамі-
нам.  

• Аналіз деяких хімічних реакцій. У ході 
реакції повинно змінюватися поглинання 
одного з реагентів. Наприклад, за 
спектральними змінами хромофора в ході 
реакції досліджується кінетика фермен-

тативних реакцій у випадку, коли 

субстрат або продукт має характерний 

спектр поглинання. В молекулярній біо-

логії вивчають функціонування лактоз-
ного оперона – ферменту, який розще-
плює о-нітрофелілгалактозид з утворен-

ням о-нітробензолу, який поглинає за 

420=λ мак  нм. За нахилом кривої 
залежності густини поглинання від часу 

гідролізу можна визначити кількість 
ферменту.  

• Ідентифікація речовин і визначення 
структурних параметрів і конформацій-

них змін макромолекул. Прикладом може 
слугувати дослідження локалізації тиро-

зину в білку, а саме «доступних» і 
«прихованих» залишків тирозину при 

дослідженні білків [8]. 

• Визначення полярності оточення будь-
якої внутрішньої амінокислоти у білках 

методом пертурбації розчинником. 

Розчинники зі зниженою полярністю 

називають розчинниками - пертурбантами 

(наприклад, суміш, що складається з 80% 

води та 20% речовини зі зниженою 

полярністю). Порівнюються спектри білка 
в полярному та неполярному розчиннику 

з відомими спектрами хромофора в тих 

же розчинниках. Якщо одержаний спектр 

подібний до спектра хромофора в 
неполярному розчиннику, то хромофор 

повинен знаходитися в неполярній 

області білка і навпаки. Ступінь зрушення 

макλ  дозволяє оцінити ступінь поляр-

ності.  
• Взаємодію білків з малими молекулами 

(зв’язування субстрату з активним 

центром ферменту) можна визначити за 
зміною спектрів хромофорів, що 

знаходяться в активному центрі або поряд 

з ним, завдяки впливу на полярність 
активного центру або на доступність його 

для розчинника. Наприклад, додавання 
різних субстратів до лізоциму приводить 
до зсуву макλ  триптофану в область 
більших довжин хвиль. На основі цього 

можна припустити, що триптофан 

знаходиться в місці зв’язування. 
Обмеження методу під час вирішення 

структурно-аналітичних завдань – відхилення 
від закону Бугера–Ламберта–Бера внаслідок 

впливу природи розчинника на характер 

спектра та фотохімічну ізомеризацію 

речовини. 

 

4. Інфрачервона (коливальна) 

спектроскопія 
Унаслідок поглинання світла в області від 

10
3
 до 10

5
 нм відбуваються переходи між 

коливальними рівнями основного стану 

молекули. Види коливань кожної групи 

чутливі до зміни хімічної структури, 

конформації та її оточення. Енергія, яка 
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необхідна для збудження коливань атомів у 

молекулі, відповідає енергії квантів світла з 
довжиною хвилі 1-15 мкм або хвильовим 

числом 400-4000 см-1
, тобто електромагніт-

ному випромінюванню середньої інфрачерво-

ної області. Коливання молекул проявляються 
у двох типах спектрів: спектри поглинання в 
інфрачервоній області та спектри комбіна-
ційного розсіювання світла (спектри КР). В 

основі одержання спектрів в інфрачервоній 

області лежить пряме поглинання світла під 

час проходження через шар речовини. З 

великого діапазону інфрачервоного випро-

мінювання звичайно використовують середню 

область (400-4000 см-1
), в дальню область (100 

- 400 см-1
) попадають тільки коливання 

зв’язків вуглець – метал. 

Під час розшифрування інфрачервоних 

спектрів користуються таблицями характерис-
тичних частот. За допомогою таблиць 
характеристичних частот визначають в інфра-
червоному спектрі досліджуваної речовини 

наявність характеристичних груп і діапазони 

частот їх смуг поглинання. Для груп, здатних 

утворювати водневі зв’язки, необхідно врахо-

вувати умови, за яких одержано інфрачервоні 
спектри.  

Сфери застосування цього спектроскопіч-

ного методу зводяться до такого: 

• З’ясування наявності угруповань, які 
мають характеристичні частоти коливань.  

• Визначення відносного вмісту різних 

форм (α-спіралі, β-структури, неупоряд-

кованого стану) в структурі білків на 
основі різної частоти смуги «Амід І» для 
α-спіралі і неупорядкованої форми - 1650, 

1658 см-1
 та для β-структури – 1632, 

1685 см-1
. 

• Ідентифікація числа водневих зв’язків і 
функціональних груп, що беруть участь в 
їх утворенні, та їх змін при денатурації – 

за зміною спектра при розчиненні 
макромолекул в D2O. Ідентифікація 
таутомерних форм за утворенням нових 

смуг. Визначення співвідношення пар 

аденін – урацил та гістидин – цитозин в 
РНК тощо. 

• Контроль за ходом реакції.  
• Вивчення взаємодії між невеликими 

молекулами за характерною зміною 

частоти та інтенсивності смуг. 
• Якісний і кількісний аналіз суміші за 
відомими спектрами компонентів. 

• Обмеження методу – відсутність інфор-

мації про вуглецевий скелет речовини та 
взаємне розташування груп. 

 

5. Флуоресцентна спектроскопія 

(спектрофлуорометрія) 
За механізмом розрізняють: резонансну, 

спонтанну, рекомбінаційну та змушену; за 
тривалістю: короткочасну (флуоресценція) та 
тривалу (фосфоресценція). Якщо перехід у 

збуджений стан відбувається за рахунок 

поглинання світла молекулою в ультра-
фіолетовій або видимій областях, то наступне 
випромінювання називається фотолюмінесцен-

цією, а якщо за рахунок енергії хімічних 

реакцій, то – хемілюмінесценцією. 

У складі біополімерів виділяють різні типи 

флуоресцентних хромофорів, здатних до 

випромінювання: власні хромофори; флуорес-
центна мітка – хромофори, які приєднані до 

молекули, що вивчається, ковалентним 

зв’язком; флуоресцентні зонди – хромофори, 

які приєднані до молекули, що вивчається, 
іншим – не ковалентним зв’язком. 

Для з’ясування просторової організації 
молекули застосовується метод гасіння 

флуоресценції (міграція енергії в молекулах) – 

явище переходу енергії збудження молекул у 

теплову, а не у світлову. 

Якщо в молекулі присутні два хромофори, 

то в деяких випадках енергія, що поглинається 
одним хромофором (донором), може переда-
ватися іншому хромофору (акцептора), що 

розташований на деякій відстані, без 
випромінювання. Таке явище називається 
резонансним перенесенням енергії; необхідна 
умова для цього – перекриття спектрів 
випромінювання донора зі спектром погли-

нання акцептора. Це явище є гасінням 

флуоресценції, особливо у тому випадку, коли 

молекула акцептора – нефлуоресціюючий 

хромофор. Гасіння флуоресценції може 
відбуватись за застосування низькомолекуляр-

них гасників, наприклад, для білків – азоту, 

диоксиду азоту, іонів цезію, йоду тощо.  

 

 

Рис.2. Спектр флуоресценції гіпотетичного білка в 
розчині:  

а – без кофактора, б – з доданим кофактором,  

в – спектр вільного триптофану у воді 
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Наприклад, за зміною характеру інтенсив-
ності та спектра флуоресценції можна визна-
чити приєднання кофактора чи коферменту до 

молекули – інтенсивність флуоресценції зв’я-
заного залишку триптофану більша інтенсив-
ності вільного (рис.2), а довжина хвилі 
зміщена в довгохвильову область, що свідчить 
про неполярне оточення триптофану. При 

додаванні кофактора інтенсивність флуорес-
ценції слабшає і хвиля зміщується також у 

довгохвильову область, тобто триптофан 

розташовується поряд з зарядженими групами 

або стає доступним для полярного розчинника. 
Метод флуоресцентних міток використо-

вують для вивчення міграції енергії між 

різними хромофорними групами, внаслідок 

чого можна з’ясувати просторове розміщення 
хромофорних груп у молекулі. Як флуорес-
центну мітку використовують: родамін, данси-

хлорид, мілеїнізоімідородамін Б, флуоресцин-

димеркурійацетат, флуоресцин-інізотиноціа-
нат 1-анілін-8-нафталінсульфонат тощо. 

Метод флуоресцентних зондів використо-

вується для визначення структури ділянок 

молекули та ферментативних реакцій. 

Флуоресцентні зонди – молекули, що 

змінюють параметри своєї флуоресценції після 
приєднання до молекули, що досліджується. 
Як зонди використовуються штучні барвники, 

аналоги субстратів, бромистий етидій тощо. 

Як і під час використання флуоресцентних 

міток досліджується міграція енергії між 

хромофорами від донора до акцептора. 
До сфер застосування методу можна 

віднести такі: 
• Кількісний аналіз. За співвідношенням 

інтенсивності флуоресценції при двох 

довжинах хвиль (з максимумом 

флуоресценції мономерної та димерної 
форми) можна встановити відносну 

кількість нуклеїнових кислот у клітині 
або в різних ділянках однієї клітини. 

Визначення кількості денатурованої та 
нативної ДНК у суміші; S–S зв’язків та 
SH–груп; одно- і дволанцюгових ланок 

нуклеїнових кислот; відносний вміст 
нуклеїнових кислот у суміші з іншими 

сполуками (білками тощо) за інтенсив-
ністю спектрів нуклеїнових кислот з 
зондом – бромистим етидієм (при 

зв’язуванні з ДНК – інтенсивність зростає 
у 100 разів, РНК – у 46 разів, зі сполуками 

не нуклеїнової природи – не змінюється). 
• Визначення вмісту речовин у складі 
молекул, надмолекулярних утворень 
тощо. За зміною характеру інтенсивності 
та спектра визначення приєднання 

кофактора чи коферменту до молекули; за 
застосування «внесеної» флуоресценції – 

властивості ділянки зв’язування гема в 
гемоглобіні, присутності в білках зв’яза-
них жирних кислот, знаходження 
антигенів пухлин та ідентифікації 
внутрішньоклітинних вірусів. 

• Якісний аналіз. Ідентифікація сполук. 

Вивчення структури та просторової 
організації речовин (білків, нуклеїнових 

кислот, вуглеводів, ліпідів, вітамінів 
тощо) та їх комплексів. Унаслідок того, 

що флуоресценція білка визначається 
наявністю ароматичних амінокислот, то 

за зміною спектрів флуоресценції, що 

виникає при зміні оточення цих молекул, 

можна визначити локальні конформаційні 
перебудови, полімеризацію, зв’язування 
білка з іншими молекулами, електричний 

заряд центрів зв’язування й особливості їх 

структури. Визначення кількості одно- і 
дволанцюгових ланок нуклеїнових 

кислот. 
• Дослідження механізмів ферментативних 

реакцій тощо.  

 

6. Ядерний магнітний резонанс 

Методи ЯМР, ІЧ, і УФ-спектроскопії 
взаємно доповнюють один одного, оскільки в 
кожному з цих методів реєструються переходи 

між різними енергетичними рівнями в різних 

структурних підсистемах молекули (від ядра 
до квантового обертального спектра молекули 

в цілому). Розбіжності між ІЧ, УФ-

спектроскопією та ЯМР полягають у тому, що 

в першому випадку індукуються електро-

дипольні переходи, а в другому – магніто-

дипольні. Метод ЯМР дає можливість 
визначити атоми, ядра яких мають магнітний 

момент. Як правило, це атоми, які мають 
непарне число протонів. 

Найрозповсюдженіший вид спектроскопії 
ЯМР – спектроскопія протонного магнітного 

резонансу, або спектроскопія ПМР, яка 
основана на переорієнтації осей ядер водню, в 
якому резонанс спостерігається для 
розповсюдженого у природі ізотопу. Крім 

того, атоми водню присутні в усіх 

біоорганічних сполуках. Спектр ПМР (рис.3) 

являє собою залежність інтенсивності погли-

нання енергії від величини δ, яка відображає 
зміну частоти поля, що обертається, і має 
вигляд вузьких резонансних сигналів, які 
відповідають окремим групам протонів. Для 
визначення інтенсивності (площі) сигналів, 
прилади мають пристрій для електронного 

інтегрування спектрів, тобто для запису 
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інтегральної кривої, яка перетворює площу 

піків у лінійні відрізки. Співвідношення 
довжини цих відрізків дає співвідношення 
числа протонів, яким відповідають окремі 
сигнали. Наприклад, у спектрі ПМР оцтової 
кислоти (рис.3) співвідношення довжин 

відрізків, які відповідають площі сигналів при 

δ 2 і 11,5 м.д., складає 3 до 1, що вказує на 
число атомів водню в оцтовій кислоті (три 

еквівалентних протонів метильної групи і один 

протон карбоксильної групи сильно різняться 
за хімічним зрушенням). Спектри ЯМР можуть 
також відображати спін-спінову взаємодію, 

яка виявляється як надтонке розщеплення 
смуги. Це розщеплення дає інформацію про 

оточення ядер. Отже, спектр ПМР дозволяє 
визначити кількість різних типів протонів і 
число протонів кожного типу. 

 

Рис.3. Спектр ПМР оцтової кислоти  

 

Сфери застосування методу зводяться до 

такого: 

• Визначення структури речовини, числа і 
типів протонів у молекулі, числа протонів 
кожного типу, положення протона в 

молекулі відносно ненасичених угру-

повань і гетероатомів. Одержання інфор-

мації про просторове розташування 
атомів, а також про конфігурацію молекул 

і молекулярних комплексів. Встановлення 
структури активного центру ферменту, 

просторового розміщення бічних ланцю-

гів відносно субстрату, іонізації функціо-

нальних груп. Визначення вторинної та 
третинної структури в розчинах. 

• Кількісний аналіз сумішей. 

• Встановлення механізму перебігу реакцій, 

зокрема механізму ферментативних реак-

цій. Дослідження швидких переугрупо-

вань і реакцій обміну. Вивчення взаємодії 
між молекулами: фермент-субстрат, 
білок-білок, білок-ліпід, ліпід-ліпід тощо.  

• Вивчення конформаційних змін молекул 

за дії зовнішніх факторів (температури, 

тиску, рН тощо) та під час виникнення 
зв’язку субстрату з активним центром 

ферменту. Визначення динамічних змін 

при локальних і глобальних конфор-

маціях.  

• Останнім часом розвивається ЯМР-

спектроскопія в умовах, близьких до 

фізіологічних. Об’єкти досліджень – 

органели клітин та окремі клітини. В 

медицині почали використовувати ЯМР-

томографію.  

Обмеження методу зумовлені можливістю 

перекривання сигналів від близьких за типом 

протонів і відносно низька чутливість. 
 

7. Електронний парамагнітний резонанс 

Електронний парамагнітний резонанс – 

явище поглинання енергії в мікрохвильовому 

(радіохвильовому) діапазоні (до 3см або 9000 

МГц), що зумовлено квантовими переходами 

між магнітними підрівнями парамагнітних 

атомів та іонів. Метод електронного пара-
магнітного резонансу використовують для 
дослідження речовин, атоми яких мають 
неспарені електрони і, відповідно, парамаг-
нітні властивості. До таких речовин належать 
іони перехідних металів та їх комплекси, 

вільні радикали, сполуки у збудженому стані. 
Спектр поглинання піка ЕПР відповідає 

парамагнетизму зразка, а площа піка залежить 
від кількості неспарених електронів у зразку. 

Спектр ЕПР подають у виді залежності 
похідної інтенсивності поглинання dE/dH від 

напруженості поля Н (рис.4). 

 

Рис.4. Спектр ЕПР: А – залежність інтенсивності 
поглинання від напруженості магнітного поля (Н); 

Б – залежність першої похідної поглинання (dЕ/dH) 

від напруженості магнітного поля (Н) 
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Для делокалізованого електрона фактор 

спектроскопічного розщеплення дорівнює 
2,0023. Для зв’язаних електронів цей параметр 

інший, і величина його зміни характеризує 
ступінь зв’язування електрона в молекулі. Під 

час взаємодії неспарених електронів з іншими 

частинами молекули виникає спін-граткова 
взаємодія, яка спричиняє розширювання піка 
ЕПР, що дає інформацію про структуру 

молекули. Внаслідок взаємодії неспарених 

електронів з магнітним полем ядер атомів, які 
входять до складу молекули, виникає надтонке 
розщеплення ЕПР-піків, яке дає інформацію 

про розташування атомів у молекулі. 
Електронний парамагнітний резонанс 

звичайно застосовують для: 
• Аналізу вільних радикалів, що присутні у 

живому організмі. 
• Дослідження металопротеїдів. 
• Дослідження механізмів реакцій, місць 
зв’язування реагентів за використання 
парамагнітних міток, які вносять у 

систему, що досліджується. Найрозпов-
сюдженіші спінові мітки – нітроксильні 
радикали, як піперидин, піролідин, 

оксазолідин тощо. Метод спінової мітки 

дає можливість вивчати механізми 

функціонування ряду мембранозв’язаних 

ферментів за використання аналогів 
субстратів (Н+

 –АТФ– ази мітохондрій 

тощо). 

 

8. Мас-спектрометрія 

За використання УФ-, ІЧ- та ЯМР-

спектроскопій не відбувається ніяких змін у 

структурному складі зразків. Об’єктами 

дослідження в мас-спектрометрії є не цілі 
молекули, а іонізовані уламки, які утворю-

ються при бомбардуванні речовин електро-

нами чи фотонами, або одержані іншим 

способом. Як правило утворені іони мають 
позитивний заряд. Їх розділяють після 
прискорення в магнітному полі за величиною 

відношення маси до заряду (m/e). Метод 

дозволяє в зразку з масою 10
-9

 – 10
-6г виявити 

сполуку навіть у тому випадку, коли її частка 
становить 10

-6
.  

Мас-спектрометрія дозволяє реєструвати 

такі типи іонів:  
• Молекулярні іони – катіон-радикали, які 
утворюються під час відривання елек-

трона від вихідної молекули. Їх утворення 
дає інформацію про молекулярну масу 

речовини. 

• Фрагментні іони – це іони з меншими 

масами, на які поділяється молекула. 
Молекулярні іони, що утворюються при 

бомбардуванні електронами з енергіями 

70еВ, мають надлишкову енергію, 

достатню для розкладу молекули, і, 
відповідно, перетворюються в молекули 

чи іони з меншою масою. Реєструються 
іони, внутрішня енергія яких недостатня 
для подальших перетворень. Такий 

послідовний розпад називається шляхом 

або напрямленням фрагментації. 
• Перегруповані іони – це іони, що 

утворюються у процесі внутрішньо-

молекулярного перегрупування у процесі 
фрагментації. 

• Метастабільні іони мають меншу енергію 

і, відповідно, сильніше відхиляються в 
магнітному полі; дають розширені, 
почасти з плоскою вершиною, піки 

низької інтенсивності.  
До головних завдань мас-спектрометрії 

належать: 
• Визначення молекулярної маси речовини. 

• Встановлення будови речовини та її 
ідентифікація. Аналіз послідовності 
амінокислот у білках (при бомбардуванні 
пептидні зв’язки розщеплюються з С-

кінця). 
• Кількісний аналіз суміші, визначення 
мікродомішок, визначення ступеня чисто-

ти речовини, визначення ізотопного 

складу. 

Обмеженість методу визначається склад-

ністю отримання спектрів речовин з молеку-

лярної масою більше 500, неможливістю 

відрізняти ізомери та визначати місцезнаход-

ження подвійного зв’язку. 

 

Висновки 
У роботі проведено аналіз фізичних і 

фізико-хімічних методів щодо можливостей їх 

застосування під час наукових досліджень й 

опрацюванні технологічних рішень у галузі 
біотехнології для отримання та подальшого 

вивчення цільових продуктів. 
Розглянуті методи можуть застосовувати-

ся, залежно від поставленого перед біотехно-

логом завдання, за такими блоками: 

препаративні – методи розділення компо-

нентів суміші та виділення чистого продукту – 

диференційне центрифугування, низьковольт-
ний (для високомолекулярних сполук) і 
високовольтний (для низькомолекулярних 

сполук) електрофорез; адсорбційна, іонообмін-

на, гель-проникаюча, афінна хроматографія, 
діаліз і мембранна фільтрація; аналітичні - 

методи ідентифікації сполук і визначення 
конформаційних змін у будові речовини – ІЧ, 

ЯМР, мас-спектрометрія; методи встанов-
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лення механізмів біохімічних реакцій та 
оптимальних умов перебігу процесів – 

аналітичне центрифугування, зональний 

електрофорез, флуоресценція, полярографія, 
ЯМР, ДОО та КД, хроматографія в тонкому 

шарі, газорідинна; проведення якісного та 

кількісного аналізу – УФ і видима спектро-

скопія, флуоресценція, полум’яна спектро-

скопія, комплекс електрохімічних методів. 
Показано, що успішне виконання над-

складних завдань новітньої біотехнології 
неможливе без масштабного використання 
сучасних фізико-хімічних підходів і методів. 
Виконаний у цій роботі порівняльний аналіз 
можливостей фізичних і фізико-хімічних 

методів надасть можливість прийняття 
молодими науковцями та студентами-

старшокурсниками обґрунтованих рішень 
щодо доцільності використання того або 

іншого методу (або комплексу методів) для 
розв’язання біотехнологічних завдань. 
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Summary 

Y.V.Kuzminskiy, N.B.Holub, K.O.Schurskaya 

PHYSICAL AND PHYSIC-CHEMICAL METHODS IN THE BIOTECHNOLOGY 

This article describes the comparative characteristic of application of physic-chemical methods to 

scientific investigations and working out process solutions in the sphere of biotechnology in order to obtain 

and rectify intent ended purpose products, identify compounds, structure of substance and investigate its 

transformation while changing technological or environmental parameters and, thus, biological effect of 

structure; study carrying of biochemical and chemical reactions and influence of low and high molecular 

compounds on biological functions of bioactive molecules, etc. Subject to task raised before 

biotechnologists, physic-chemical methods are classified as follows: methods for dividing of compounds 

components and net product recovery; methods for receipt of original biomaterial from which necessary 

useful product will be obtained; methods for identification of compounds and setting of optimal conditions 

for procedure of obtaining of useful product; as well as research of matter constitution and defining of 

mechanisms of biochemical reactions. 

The authors of the article state the most widely-spread physical and physic-chemical methods of 

investigation in the sphere of biotechnology in the amount enough for general familiarization with the latter 

in order to conclude grounded decision on practicability of application of particular method for solving 

certain tasks of biotechnology. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКСИДАНТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  
МЕТАЛООРГАНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ МАНГАНУ 

Досліджено кінетику розкладу кумен гідропероксиду у присутності манганових комплексів 

ароматичних альдегідів (бензальдегіду, саліцилового альдегіду, 2,4-дигідроксибензальдегіду). Показано, що 

використані комплекси – інгібітори вільнорадикальних процесів. Сповільнююча дія металоорганічних 

комплексів на основі мангану зростає у ряду лігандів – тіосемікарбазонів: бензальдегіду < саліцилового 

альдегіду < 2,4-дигідроксибензальдегіду. 

Ключові слова: комплекс, тіосемікарбазон, гідропероксид кумену, інгібітор. 

 

Гальмування вільнорадикальних процесів 
окиснення органічних речовин добавками 

антиоксидантів − актуальна проблема як у 

практичному, так і в науковому відношеннях. 

Інтерес до комплексів d-елементів з тіосемі-
карбазонами ароматичних альдегідів як 

потенційно перспективних антиоксидантів 
зумовлений наявністю у їх молекулах 

реакційних центрів, що відповідають за 
взаємодію з вільними радикалами; практично 

необмеженими синтетичними можливостями у 

цьому ряду речовин; вираженою фізіолог-
гічною активністю [1 – 6]. 

Мета цієї роботи – вивчення кінетичних 

закономірностей розкладу кумен гідроперок-

сиду (ГПК) у присутності манганового 

комплексу тіосемікарбазону 2,4-дигідрокси-

бензальдегіду (I), манганового комплексу 

тіосемікарбазону саліцилового альдегіду (II) та 
манганового комплексу тіосемікарбазону 

бензальдегіду (III) такої будови: 
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Кінетичні дослідження проводили в 
розчині диметилформаміду (ДМФА).  

У процесі роботи підібрано оптимальні 
концентрації добавок й оптимальну 

температуру проведення дослідів. Розраховано 

значення ефективних констант швидкостей. 

Одержані дані зведені у табл.1. 

Установлено, що за даних умов розклад 

ГПК за наявності всіх використаних сполук 

перебігає з першим порядком за гідро-

пероксидом і описується таким кінетичним 

рівнянням: 

[ ]ГПКkW еф ⋅=
. 

На рис.1 наведено залежності ефективної 
константи швидкості розкладу ГПК від 

концентрації манганових комплексів різної 
будови. Концентрація комплексів змінювалася 
у межах 2,5 ÷ 20,0·10

-3
 моль/л. Результати 

подано у табл.1. та на рис.1. Як видно з рис.1, 

при введенні манганових комплексів 
ефективна константа швидкості спочатку 

знижується порівняно з термічним процесом, а 
далі зростає, причому сповільнююча дія 
залежить від природи ліганду і збільшується у 

ряду тіосемікарбазонів: 
бензальдегіду < саліцилового альдегіду <  

< 2,4-дигідроксибензальдегіду. 

Тобто найвищою інгібуючою дією володіє 
комплекс із тіосемікарбазоном 2,4-дигідрокси-

бензальдегіду, а мінімальною – з тіосемі-
карбазоном бензальдегіду. 
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Таблиця 1 

Значення величин ефективних констант швидкості розкладу ГПК залежно від концентрації комплексів мангану. 

[ГПК] = 0.12моль/л, VДМФА = 15мл, Т = 363 К 

№п.п. Комплекс 
[комплекс]·10

3
, 

моль/л 
kеф·10

3
, хв

-1
 

1.  –––––– –––––– 14,57 

2.  Mn тіосемікарбазон 2,4-дигідроксибензальдегід 2,5 Розклад відсутній 

3.  Mn тіосемікарбазон 2,4-дигідроксибензальдегід 5,0 Розклад відсутній 

4.  Mn тіосемікарбазон 2,4-дигідроксибензальдегід 10 5,14 

5.  Mn тіосемікарбазон 2,4-дигідроксибензальдегід 15 11,0 

6.  Mn тіосемікарбазон 2,4-дигідроксибензальдегід 20 15,0 

7.  Mn тіосемікарбазон саліцилового альдегіду 2,5 4,0 

8.  Mn тіосемікарбазон саліцилового альдегіду 5,0 2,5 

9.  Mn тіосемікарбазон саліцилового альдегіду 10,0 3,5 

10.  Mn тіосемікарбазон саліцилового альдегіду 15,0 5,7 

11.  Mn тіосемікарбазон саліцилового альдегіду 20,0 11,67 

12.  Mn тіосемікарбазон бензальдегіду 2,5 10,6 

13.  Mn тіосемікарбазон бензальдегіду 5,0 7,3 

14.  Mn тіосемікарбазон бензальдегіду 10,0 8 

15.  Mn тіосемікарбазон бензальдегіду 15,0 10,1 

16.  Mn тіосемікарбазон бензальдегіду 20,0 15,1 

 

За обрив ланцюгів і загибель радикалів 
відповідає: у молекулі сполуки І фенольний 

гідроксил та іміногрупа, тому сповільнюючий 

ефект максимальний; у молекулі сполуки II 

іміногрупа, тому сповільнюючий ефект дещо 

нижчий; у молекулі сполуки III це аміногрупа, 
тому гальмівний вплив у такому випадку 

найменший. 

Крім того, подвійною функцією (приско-

рюючою або сповільнюючою) володіє іон 

Мn
2+

. За збільшення концентрацій усіх метало-

комплексів (>10·10
-3

 моль/л) швидкість 
розкладу ГПК зростає (рис.1). Це зумовлено 

прискорюючою дією як іона Мn
2+

, так і деяких 

фрагментів ліганду, за рахунок утворення 
проміжних комплексів із молекулою гідро-

пероксиду. 

У другій частині роботи досліджено 

розклад ГПК за наявності таких фенольних 

сполук, як фенол, резорцин, флороглюцин та 
α-нафтол. Результати наведені в табл.2. і на 
рис.2, рис.3 і рис.4. 

 

 
Рис. 1. Залежність ефективної константи швидкості розкладу кумен гідропероксиду від концентрації 

манганових комплексів. Т = 363 К, [ГПК] = 0,12 моль/л 
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Таблиця 2 

Значення величин ефективних констант швидкості розкладу ГПК залежно від концентрації добавки.  

[ГПК] = 0.12 моль/л, VДМФА = 15мл, Т = 363 К 

№п.п. Добавка 
[доб.]·10

3
, 

моль/л 
kеф·10

3
, хв

-1
 

1.  — — 14,57 

2.  α-Нафтол 2,5 15,0 

3.  α-Нафтол 5,0 15,0 

4.  α-Нафтол 10 13,0 

5.  α-Нафтол 15 Розклад відсутній 

6.  α-Нафтол 20 Розклад відсутній 

7.  Фенол  2,5 4,57 

8.  Фенол 5,0 2,4 

9.  Фенол 10 1,3 

10.  Фенол 15 Розклад відсутній 

11.  Фенол 20 Розклад відсутній 

12.  Резорцин  2,5 3,0 

13.  Резорцин  5,0 Розклад відсутній 

14.  Резорцин  10 6,0 

15.  Резорцин  15 7,0 

16.  Резорцин  20 7,0 

17.  Флороглюцин  2,5 Розклад відсутній 

18.  Флороглюцин 5,0 Розклад відсутній 

19.  Флороглюцин 10 Розклад відсутній 

20.  Флороглюцин 15 Розклад відсутній 

21.  Флороглюцин 20 4,5 

 

Дещо незвичною виявилася залежність kеф 

від концентрації α-нафтолу (рис. 2). За 
збільшення концентрації інгібітору до 7,5·10

−3
 

моль/л швидкість розкладу ГПК практично не 
змінюється, а далі досить стрімко знижується 
до повного гальмування процесу. 
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Рис. 2. Залежність ефективної константи швидкості 
розкладу кумен гідропероксиду від концентрації α-

нафтолу. Т = 363 К, [ГПК] = 0,12 моль/л 

 

Незмінність ефективної константи швид-

кості розкладу ГПК за наявності α-нафтолу в 

інтервалі його концентрацій (2.5 ÷ 7.5) 10
-3

 

моль/л свідчить нібито про відсутність 
індукованого розкладу. Цьому суперечать 

попередні дані з розкладу ГПК за наявності 
металоорганічних комплексів, а також інших 

фенолів. Подальше збільшення концентрації α-

нафтолу (10 ÷ 15) 10
-3

 моль/л призводить уже 
до повного гальмування процесу, що вказує на 
наявність індукованого розщеплення. 
Очевидно, такий характер впливу α-нафтолу 

на розклад ГПК у розчині ДМФА зумовлений 

тим, що за даних умов інгібітор, крім реакції з 
вільними радикалами, вступає в інші реакції. 

Характер впливу на швидкість процесу 

розкладу ГПК резорцину та флороглюцину 

(рис.3. і рис.4) подібні до дії метало-

комплексів. За збільшення концентрації 
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Рис. 3. Залежність ефективної константи швидкості 
розкладу кумен гідропероксиду від концентрації 

резорцину. Т = 363 К, [ГПК] = 0,12 моль/л 
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Рис. 4. Залежність ефективної константи швидкості 
розкладу кумен гідропероксиду від концентрації 
флороглюцину. Т = 363 К, [ГПК] = 0,12 моль/л 

 

резорцину ефективна константа швидкості 
спочатку зменшується, а потім зростає. 

У порівнянні з резорцином флороглюцин 

володіє більшою сповільнюючою дією, що і не 
дивно, оскільки до складу його молекули 

входять три гідроксильні групи. 

Зменшення ефективної константи при 

використанні резорцину і флороглюцину 

зумовлено їх інгібуючими функціями (за 
рахунок наявності фенольних гідроксилів), а 
прискорення розкладу за подальшого 

збільшення концентрації добавок їх кислими 

властивостями. За рахунок цього вказані 
добавки здатні утворювати з гідропероксидами 

більш реакційноздатні комплекси, приско-

рюючи внаслідок цього їх розклад. 

 

Експериментальна частина 
Манганові комплекси тіосемікарбазонів 

ароматичних альдегідів були одержані за 
аналогічними до описаних у роботах [2,6] 

методиками. 

Дослідження інгібуючої активності метало-

органічних комплексів мангану проводили у 

термостатованих реакторах із магнітною 

мішалкою при нагріванні. Леткі продукти 

утримувалися в системі за допомогою 

зворотного холодильника. Інертна атмосфера в 
реакторі забезпечувалася подачею в нього 

карбон (IV) оксиду. 

У реактор вносили добавку і певний об’єм 

розчинника. Реакційну суміш термостатували 

за заданої температури протягом 30 хвилин. 

Потім додавали визначену кількість ГПК. 

Момент внесення ГПК вважали за початок 

реакції. Кінетичний контроль здійснювали 

шляхом відбору проб через певні проміжки 

часу. Вміст кумен гідропероксиду визначали 

йодометричним методом. 

 

 

Висновки 

На основі дослідження розкладу кумен 

гідропероксиду у присутності манганових 

комплексів тіосемікарбазонів деяких арома-
тичних альдегідів виявлена їх інгібуюча дія. 

Сповільнююча дія металоорганічних 

комплексів на основі мангану зростає у ряду 

лігандів – тіосемікарбазонів: бензальдегіду < 

саліцилового альдегіду < 2,4-дигідрокси-

бензальдегіду. 

Інгібуюча здатність фенолів у реакції 
розкладу ГПК зростає зі збільшенням кількості 
гідроксильних груп у складі їх молекул. 
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Summary 

Andriychuk Y.M., Lyavynets O.S. 

INVESTIGATION OF ANTIOXIDANT PROPERTIES OF THE METALLO-ORGANIC 
COMPLEXES OF MANGANESE 

We have investigated the decomposition of cumene hydroperoxide in the presence of manganese 

complexes of thiosemicarbazones of aromatic aldehydes (benzaldehyde, 2-hydroxybenzaldehyde, 2,4-

hydroxybenzaldehyde). The experiments showed inhibiting qualities of investigated complexes.  
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ВПЛИВ СТАНУ ПОВЕРХНІ ЧАСТИНОК ДИСПЕРСНОЇ ФАЗИ  
НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОВУГІЛЬНИХ СУСПЕНЗІЙ  

НА ОСНОВІ БУРОГО ВУГІЛЛЯ 

Визначено вплив режиму введення речовин-модифікаторів на властивості висококонцентрованих 

водовугільних систем на основі бурого вугілля. Показано, що оптимальні експлуатаційні характеристики 

мають системи зі співвідношенням введення модифікатора в дисперсну фазу й у дисперсійне середовище 

0,75 : 0,25 для ізопропанолу та 0,5 : 0,5 для бутанолу. Такі системи характеризуються відносно невеликою 

в’язкістю та достатньою седиментаційною стійкістю, а також здатністю швидко відновлювати 

структуру в разі її руйнування.  

Ключові слова: висококонцентровані водовугільні суспензії, електрокінетичний потенціал (ζ-

потенціал), подвійний електричний шар (ПЕШ), агрегативна й седиментаційна стійкість суспензій, 

інтенсивність міжчастинної взаємодії, реологічні властивості суспензій. 

 

Пошук додаткових дешевих джерел 

енергії, які можна швидко ввести в експлу-

атацію з невеликими витратами, привернув 
увагу теплоенергетиків до бурого вугілля, 
запаси котрого в Україні значні. Буре вугілля 
характеризується підвищеною вологістю та 
відрізняється  фізико-хімічними властивос-
тями, залежно від ступеня метаморфізму [1-4]. 

Частина води в бурому вугіллі хімічно 

адсорбована за рахунок взаємодії з полярними 

функціональними групами поверхні вугілля: 
фенольними, карбоксильними, спиртовими. 

Решта води утримується капілярними силами 

усередині пористої структури вугілля, 
причому адсорбована вода за своїми власти-

востями суттєво відрізняється від властивостей 

об'ємної води.  

Буре вугілля довгий час не мало великого 

товарного попиту і використовувалося, як 

правило, лише в районах, де розташовані його 

основні родовища. Це зумовлено нерента-
бельністю транспортування малокалорійного 

енергоносія на великі відстані. Крім того, 

поверхня частинок бурого вугілля під час 
контакту з повітрям швидко окиснюється 
атмосферним киснем, що призводить до 

самозаймання. Наприкінці ХХ сторіччя в 
Україні зроблені спроби створення високо-

концентрованих суспензій на основі бурого 

вугілля з метою його транспортування за 
допомогою трубопровідного транспорту [5-9]. 

Питання про безпосереднє застосування 
отриманих суспензій як палива, у зв'язку з 
низькою теплотворною здатністю бурого 

вугілля і низьким вмістом в ньому летких 

речовин, не розглядалось. Для отримання 
водовугільних суспензій на основі бурого 

вугілля придатних для безпосереднього 

спалювання в топках котлоагрегатів необхідно 

підвищити енергетичну цінність отриманих 

систем шляхом введення до їх складу 

легкозаймистих речовин.  

Виходячи з фізико-хімічних характеристик 
бурого вугілля, можливі два шляхи 

застосування енергетичних добавок: 

- безпосереднє застосування як диспер-

сійного середовища, або змішування з 
водою, на якій проводиться помел; 

- модифікування частинок бурого вугілля 
після попереднього просушування, 
шляхом заповнення внутрішніх пор 

частинок дисперсної фази. 

У цій роботі розглядалося питання 
створення водовугільного палива на основі 
бурого вугілля шляхом проведення моди-

фікації частинок вугілля легкозаймистими 

речовинами, а також шляхом введення даних 

речовин до дисперсійного середовища. 
Попередня модифікація поверхні частинок 

бурого вугілля органічними сполуками 

призводить до зміни характеристик 

поверхневого шару частинок, що змінює 
інтенсивність процесів міжчастинної взаємодії 
в таких системах і зміни типу структури, що 

може в них реалізуватися. Саме тому 

дослідження впливу попередньої модифікації 
частинок дисперсної фази на властивості 
дисперсних систем, отриманих на їх основі – 

важливе та цікаве завдання. 
Як об'єкт дослідження нами використову-

валося буре вугілля марки “Б”, Александрійсь-
кого родовища. Бурий порошок, зольністю 

22,5 %, вихідною вологістю 32,3 %. Розміри 

частинок 0,1–5 мм. 

Вологість зразків визначали шляхом 

висушування зразків до постійної маси за 
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температури 105 °С та за різницею мас 
розраховували вологість зразку. 

Зольність зразків шляхом прожарювання 
попередньо висушених зразків у муфельній 

печі за температури 850 °С до постійної маси, 

за різницею мас розраховували вміст золи. 

Модифікуванню піддавали зразки вугілля, 
що містили частинки розміром 1–3 мм. 

Розділення проводили за допомогою 

стандартного набору сит. Як речовини-

модифікатори використовували ізопропанол, 

бутанол-1. Як контроль проводили холостий 

дослід з застосуванням як дисперсійного 

середовища води. 

Модифікування проводили згідно з 
методикою [4], яка полягала у витримуванні 
зразків вугілля з різною кількістю 

дисперсійного середовища у закритому бюксі. 
За граничний об’єм приймали значення, при 

якому навколо частинок вугілля, що 

контактують зі склом чітко відстежувалось 
утворення меніска.  

Під час проведення помелу як 

пластифікатор застосовували лігносульфонат 
натрію (ЛСТNa) – сіль лігносульфонової 
кислоти спільно з лугом (далі добавка ЛСУ). 

Ця добавка добре зарекомендувала себе під 

час створення водних вугільних суспензій, що 

дозволяло прогнозувати ефективність її дії при 

отриманні рідкого вугільного палива на 
неводній основі. 

Помел проводили в кульовому млині 
об'ємом 1,0 літра сталевими кулями діаметром 

28 мм і 10 мм. Для помелу використовували 

частинки вугілля розмірами до 2,5 мм. Час 
помелу визначали експериментально. 

Критерієм  закінчення помелу була відсутність 
частинок розміром більше 300 мкм і вміст 
частинок більше 250 мкм менше 0,1 % (мас). 
Такий ступінь подрібнення бурого вугілля 
досягався за 20 хвилин за 75 оборотів корпусу 

млина на хвилину. Збільшення часу помелу 

призводить до різкого зростання в'язкості 
систем, ймовірно, за рахунок зростання 
концентрації високодисперсних частинок, в 
першу чергу глинистою складовою.  

В'язкість отриманих дисперсних систем 

визначалася безпосередньо після проведення 
помелу за швидкості зрушення 9 с¹ на приладі 
“Реотест–2”, згідно зі стандартною методикою. 

Седиментаційну стійкість висококон-

центрованих суспензій визначали за часом, 

необхідним до початку їх розшарування. 
Під час визначення гранскладу проводили 

відокремлення частинок розміром більше 100 

мкм за допомогою стандартного сита. Зразок 

суспензії розмивали етиловим спиртом, після 

чого проводили седиментаційний аналіз 
отриманої спиртової суспензії за стандартною 

методикою. 

Електрокінетичний потенціал дисперсій 

визначали методом мікроелектрофорезу у 

водному середовищі. Досліди проводили з 
частинками та мікроагрегатами, які мали 

приблизно сферичну форму й розміри порядку 

2–5 мкм. Оскільки в дослідах спостерігався 
певний розкид у значеннях швидкості різних 

частинок, то кожне значення електро-

форетичної швидкості визначали, виходячи з 
серії вимірювань (25–30 вимірів). Оскільки в 
умовах цього експерименту вплив полярності 
подвійного шару на електрофорез незначний, 

то ζ-потенціал розраховували за формулою 

Смолуховського: 

Ev επηζ /4= , де E=I/æS, 

ε – діелектрична проникність, η – в'язкість 
дисперсійного середовища,  

Е – електрична напруга, v – лінійна 
швидкість частинок,  

I – сила струму, æ – питома 
електропровідність дисперсійного середовища,  

S – площа поперечного розрізу комірки. 

Для визначення змін властивостей 

поверхні частинок (в першу чергу їх 

гідрофобності) проводили визначення теплоти 

змочування зразків бурого вугілля до і після їх 

модифікації калориметричним методом. 

Рівняння теплового балансу калориметричного 

досліду можна записати у вигляді: 
tK∆=∆Η , 

де ∆Η – тепловий ефект процесу, який 

проходить у калориметрі; 
 К – постійна калориметра. 
Для визначення постійної калориметра 

проводимо замір температури при додаванні 
2 мл Н2SO4 в 400 мл Н2О. Протягом 10 хвилин 

відстежують зміну температури. За результат-
том цього виміру визначаємо постійну 

калориметра. 
Для визначення поглинаючої здатності 

зразків бурого вугілля до наважки 5  г 
додавали фіксовані об'єми речовини–

модифікатора. Утворення рідкої фази свідчило 

про повне заповнення внутрішніх пор 

частинок вугілля. Заздалегідь вугілля сушили 

за температури 85–90 ºС упродовж 4 годин. 

При цьому вологість вугілля зменшувалася з 
32 % до 12 % (мас). 

Як показали проведені дослідження, 
поглинання модифікатора відбувається як 

внутрішніми порами частинок вугілля, так і їх 

поверхнею. Кількість поглиненої речовини 

показала, що буре вугілля характеризується 
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великим об'ємом внутрішніх пор. Причому 

природа речовини модифікатора мало впливає 
на поглинаючу здатність частинок бурого 

вугілля, що свідчить про невпорядковану 

будову поверхні його частинок і наявність пор 

різного діаметра й об'єму. В середньому 

поглинаюча здатність складає 0,8 мл на 1 г 
вугілля. Збільшення розмірів молекул 

модифікатора в ряду вода – ізопропанол – 

бутанол-1 призводить до незначного 

зменшення кількості поглиненої речовини. За 
збільшення розмірів молекул модифікатора 
збільшується їх частка, адсорбована 
поверхнею частинок, про що свідчить поява 
характерного блиску поверхні частинок і 
результати експериментів із відмивання 
адсорбованої речовини іншими розчинниками. 

Отримані дані дозволяють зробити 

висновок про значний об’єм пор у частинок 

бурого вугілля. В середньому поглинаюча 
здатність складає 0,8 мл на 1 г вугілля. 
Збільшення в’язкості модифікатора та розмірів 
його молекул призводить до незначного 

зменшення кількості поглинутої речовини.  

Для визначення ступеня модифікації 
поверхні частинок дисперсної фази суспензій 

бурого вугілля проводили визначення теплоти 

змочування їх поверхні. Тепловий ефект 
визначали з урахуванням теплових ефектів 
взаємодії бурого вугілля та модифікатора з 
водою. 

Як показали дослідження (рис. 1), 

проведення модифікації частинок вугілля 
призводить до зменшення теплоти їх 

змочування, що свідчить про гідрофобізацію 

поверхні частинок. Гідрофобізація поверхні 
зумовлена тим, що молекули добавок, які 
мають дифільну будову адсорбуються 

 

 
Рис.1. Вплив модифікації частинок бурого вугілля 
на гідрофільність поверхні його частинок: 1 – 

ізопропанол; 2 – бутанол-1. 

 

переважно за рахунок взаємодії 
функціональних (як правило, гідрофільних 

груп) із гідрофільними ділянками поверхні 
частинок дисперсної фази. Гідрофобна частина 
молекули зорієнтована в бік розчину, що 

призводить до скорочення площі гідрофільних 

ділянок на мозаїчній поверхні частинок бурого 

вугілля. Збільшення гідрофобності поверхні 
скорочує кількість видів структур, що здатні 
реалізуватись у вказаній дисперсній системі. 

Для визначення впливу модифікування 
поверхні частинок на властивості дисперсних 

систем, були отримані системи з 
концентрацією дисперсної фази 30%, на основі 
немодифікованого і модифікованого бурого 

вугілля, загальна характеристика яких 

наведена (табл. 1). Як видно з даних, 

приведених в таблиці, модифікація дисперсної 
фази ізопропанолом, бутанолом мало впливає 
на в'язкість отриманих систем у порівнянні з 
холостим експериментом, але відбувається 
зменшення седиментаційної стійкості, перш за 
все під час застосування модифікаторів 
обмежено розчинних у воді (бутанол-1). Зміна 
в'язкості одержаних систем викликана як 

модифікацією поверхні частинок дисперсної 
фази за рахунок утворення адсорбційних 

шарів, так за рахунок зміни характеристик 

дисперсійного середовища за рахунок 

попадання до неї молекул модифікатора як із 
поверхні частинок, так і зі внутрішніх пор, при 

руйнуванні частинок під час помелу. У разі 
застосування обмежено розчинних у воді 
модифікаторів відбувається утворення 
емульсії. Зміна характеристик поверхневого 

шару частинок і властивостей дисперсійного 

середовища впливає на інтенсивність взаємодії 
між частинками, ступінь структуризації 
системи, і далі на в'язкість отриманих систем. 

При модифікуванні вихідного вугілля чистими 

речовинами (ізопропанол, бутанол-1) в'язкість 
отриманих систем дещо зростає. Отримані 
результати підтвердили, що речовини, які 
пропонуються як пластифікатори для 
отримання висококонцентрованих водовугіль-
них суспензій, повинні містити низько- і 
високомолекулярні компоненти. 

Показано, що застосування обмежено 

розчинних модифікаторів призводить до 

утворення емульсії, що супроводжується 
розшаруванням суспензій за відсутності 
перемішування та втратою седиментаційної 
стійкості. На поверхні системи утворюється 
шар речовини-модифікатора. Вугільна складо-

ва (дисперсна фаза суспензій) залишається в 
органічній фазі дисперсійного середовища, 
мінеральна – у водній. При застосуванні як  
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Таблиця 1 

Характеристики суспензій на основі модифікованого бурого вугілля 

Склад 

Концентрація 

твердої фази % 

(мас) 

Концентрація 

паливної 

складової % (мас) 

В'язкість, 

Па·с 

Седиментаційна 

стійкість, доба 

Буре вугілля – 120г; 
Вода – 280 г; 
ЛСУ  –  1,2г 

30 23,25 1,22 4,5 

Буре вугілля – 120г; 
Ізопропанол – 96г; 
Вода – 184 г; 
ЛСУ – 1,2г 

30 47,25 1,3 4,0 

Буре вугілля – 120г; 
Бутанол – 96г; 
Вода – 184 г; 
ЛСУ  – 1,2г 

30 47,25 1,42 2,5 

 

Таблиця 2  

Розподіл частинок водовугільної суспензії на основі бурого вугілля за розмірами 

Межі фракцій 

(d, мкм) 

Немодифіковане 

вугілля 

Модифіковане 

ізопропанолом 

Модифіковане 

бутанолом 

Модифіковане 

РПП 

250–100 45,5 33,4 29,6 26,7 

100–80 13,3 17,6 16,8 15,6 

80–40 14,7 14,2 17,0 18,5 

40–20 10,4 14,3 12,2 14,2 

20–10 6,3 6,8 7,5 10,3 

10–5 7,3 8,8 11,1 11,7 

5,0–0 2,5 4,9 5,2 3,0 

 

дисперсійного середовища суміші бутанол-1 – 

вода утворюється однорідна система, яка 
розшаровується після проходження 24–

36 годин. За повторного перемішування систе-
ма швидко відновлює свої характеристики, 

причому зростання в'язкості, за умов зберіган-

ня в герметичному посуді не спостерігається. 
Зміна реологічних характеристик і 

седиментаційної стійкості отриманих систем, 

зумовлені процесами адсорбції–десорбції 
молекул речовин-модифікаторів із поверхні 
вугільних частинок, а також із пор, під час 
руйнування частинок дисперсної фази. 

Інтенсивність помелу під час застосування 
досліджуваних речовин збільшується, про що 

свідчить гранулометричний склад одержаних 

систем (табл. 2). Збільшення інтенсивності 
подрібнення, ймовірно, відбувається за 
рахунок збільшення адсорбційної складової 
розклинюючого тиску, що дозволило 

скоротити час помелу до 25 хвилин.  

Зниження седиментаційної стійкості 
систем, крім розшарування отриманих систем, 

може бути наслідком зменшення значень 
заряду частинок дисперсної фази суспензій, за 
рахунок утворення на їх поверхні 
адсорбційного шару (табл. 3).  

Як встановлено попередніми 

дослідженнями, порядок введення речовин-

модифікаторів суттєво впливає на властивості 
отриманих систем. Фізико-хімічні характер-

ристики систем, що були отримані на основі 
попередньо модифікованого вугілля значно 

відрізняються від систем, отриманих під час 
введення модифікатора безпосередньо у 

дисперсійне середовище перед проведенням 

помелу. Визначення впливу ступеня модифі-
кації на властивості системи дозволить більш 

цілеспрямовано змінювати їх характеристики в 
необхідному напрямку. 

 

Таблиця 3 

Значення електрокінетичного потенціалу частинок 

дисперсної фази вугільної суспензії на основі 
бурого вугілля 

Модифікатор Електрокінетичний  

потенціал, мВ 

–  – 44 

Ізопропанол – 39 

Бутаном – 27 

 

Нами були отримані системи на основі 
немодифікованого та модифікованого різною 

мірою бурого вугілля. Як модифікатор 
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використовували ізопропіловий та бутиловий 

спирти. Модифікатор вводили в систему у 

наступних співвідношеннях (табл. 4). 
 

Таблиця 4 

Співвідношення кількості добавки використаної на 
попередню модифікацію та безпосередньо введену 

в дисперсійне середовище 

№  

зразка 

Попереднє  

модифікування 

Введення до  

дисперсійного  

середовища 

1 1 0 

2 0,75 0,25 

3 0,5 0,5 

4 0,25 0,75 

5 0 1 

 

Властивості отриманих систем наведені у 

таблиці 5. 
 

Таблиця 5 

Характеристики суспензій на основі бурого вугілля 
різного ступеня  модифікації  

№  

зразка 

В’язкість,  

Па*с 

Седиментаційна  

стійкість, доба 

Ізопропиловий спирт 
1 1,3 4,0 

2 1,35 4,5 

3 1,4 5 

4 1,48 6 

5 1,63 6 

Бутиловий спирт 
1 1,42 2,5 

2 1,45 4 

3 1,48 7 

4 1,52 7 

5 1,56 7,5 

 

Як показали проведені дослідження, 
збільшення частки модифікатора, 
використаного на попереднє модифікування, 
призводить до зменшення в’язкості отриманих 

систем і скорочення часу, необхідного до 

початку розшарування системи. Під час 
проведення модифікації частинок збільшу-

ється гідрофобність їх поверхні у водному 

дисперсійному середовищі. Це зумовлює 
зниження інтенсивності контактних взаємодій 

між частинками дисперсної фази, і, як 

наслідок, зменшення в’язкості таких систем і 
зниження седиментаційної стійкості. В 

дисперсних системах, що утворюються при 

безпосередньому введені добавок до 

дисперсійного середовища, реалізується інша 
структура. Частинки вугілля мають мозаїчну 

поверхню, а дисперсійне середовище склада-

ється з води, молекули якої легко адсорбують-
ся на гідрофільних ділянках, і речовини-

модифікатора, молекули якої адсорбуються на 
гідрофобних ділянках. Тобто утворюється 
подвійна структура, в якій частинки 

дисперсної фази інтенсивно взаємодіють між 

собою. Така структура стійкіша у часі, здатна 
чинити опір зовнішньому впливу і швидко 

відновлюватися після руйнації. Це зумовлює 
підвищення седиментаційної стійкості таких 

систем. 

Оптимальні експлуатаційні характеристики 

мають системи зі співвідношенням введення 
модифікатора 0,75 : 025 для ізопропанолу та 
0,5 : 0,5 для бутанолу (табл. 5). Такі системи 

характеризуються відносно невеликою 

в’язкістю та достатньою седиментаційною 

стійкістю, а також здатністю швидко віднов-
лювати структуру в разі її руйнування.  

Структура, що реалізується в таких 

системах, також подвійна, в її утворенні 
беруть участь молекули модифікатора, що 

адсорбувалися в порах та і поверхні частинок 

бурого вугілля, та молекули, що знаходяться у 

дисперсійному середовищі. Це зумовлює 
високу стійкість такої системи. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Гофман М.Ф. Прикладная химия твердого 

топлива. – М.:,Химия, 1963. – 597 с. 
2. Фальбе Ю. Химические вещества из угля – 

М.: Химия, 1980. – 495 с. 
3. Тамко В.А., Саранчук В.И., Швец И.И. 

Использование углистых глин Днепропет-
ровского буроугольного бассейна // 

Углехимический журнал. – 2001. – № 3-4. – 

С. 6-11. 

4. Баранова М.П., Кузнецов Б.Н. Влияние 
влажности бурого угля на свойства 
высококонцентрированных водоугольных 

суспензий // Химия твердого топлива. – 

2003. – №6. – С.20-26. 

5. Урьев Н.Б. Высококонцентрированные 
дисперсные системы. – М.: Химия, 1980. – 

360 с. 
6. Урьев Н.Б. Закономерности структуро-

образования высококонцентрированных 

водоугольных суспензий // В сб. 

Исследование гидромеханики суспензий в 

трубопроводном транспорте. – 

М.:ВНИИПИ гидро-трубопровод. – 1985. – 

С. 8 – 27. 

7. Макаров А.С., Олофінський Ї.П., 

Дегтяренко Т.Д. Фізико–хімічні основи 

одержання висококонцентрованих водо-

вугільних суспензій // Вісник АН УРСР. – 

1989. – №2. – С.65–75. 



Борук С.Д., Вінклер І.А., Макарова К.В. Вплив стану поверхні частинок дисперсної фази на фізико-хімічні… 

Наук. вісник ЧНУ. Вип. 453.: Хімія. – Чернівці, 2009 45

8. Голубинская И.В., Тараканов В.М., 

Урьев Н.Б. Седиментационная устойчи-

вость высококонцентрированных водо-

угольных суспензий в статических и 

динамических условиях // Химия твердого 

топлива. – 1989. – №6. – С. 114 – 120. 

9. Корженевская Н.Г., Хилько С.Л., 

Самойлик В.Г. Кислотно–основные равно-

весия в водоугольных суспензиях // Химия  
твердого топлива. – 1989. – №4. – С. 60–63. 

 

 

 

Summary 

S. D. Boruk, I. A. Winkler, K. V. Makarova 

INFLUENCE OF THE SURFACE CONDITION OF THE DISPERSE PHASE PARTICLES ON 
PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF WATER-COAL SUSPENSIONS BASED ON THE 

BROWN COAL 

An influence of the modifying agents adding mode on properties of the highly concentrated water-coal 

suspensions based on the brown coal has been investigated. It has been found that the systems with a 

modifying agent concentrations ratio between the disperse phase and disperse media of 0.75÷0.25 (for 

isopropanol) and 0.5÷0.5 (for butanol) can exhibit the most optimal characteristics. Such systems exhibit 

comparatively low viscosity and high sedimentation stability. Inner structural bonds of such systems can 

quickly be restored after destruction.  
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СИНТЕЗ І БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ ПОХІДНИХ ТІАЗОЛУ 

Синтезовані нові азометини на основі 2-амінотіазолу та вивчена їх росторегулююча активність щодо 

рослин кукурудзи. Встановлена значна активність азометинів, що містять тіазольний і 
трифенілфосфонієвий фрагменти. 

Ключові слова: тіазол, 2-амінотіазол, азометин, фосфонійазометин, росторегуляторна активність. 

 

Заміщений тіазольний фрагмент входить 
до складу багатьох органічних сполук 

синтетичного та природного походження, що 

викликають постійний інтерес як з 
теоретичного, так і з практичного погляду [1-

3]. Відомі похідні тіазолу, які виявляють 
антимікробну, діуретичну, антигістамінну, 

антигельмінтну, мітодепресантну, мітостатич-

ну, антипаразитарну, жарознижувальну та 
противірусну дію [4-6]. 

Як протимікробні препарати досліджені 
похідні тіазолу, що містять у четвертому 

положенні трифенілфосфонієву групу [7]. 

Тіазоли використовують як прискорювачі 
вулканізації та антиоксиданти, фотохромні 
сполуки, барвники, у виробництві полімерів. 
Деякі похідні 2-меркаптотіазолу, 2-меркапто-

бензотіазолу та 4-амінотіазолу виявляють 
гербіцидну активність і знайшли практичне 
застосування [8]. Відома висока біологічна 
активність сульфамідних похідних 2-аміно-

тіазолу [9]. 

Мета роботи - синтез і дослідження 
біологічної активності нових похідних тіазолу.  

2-Амінотіазол – одна з найпоширеніших 

сполук тіазолу, зручний синтон для синтезу 

нових похідних цього ряду, в тому числі 
регуляторів росту рослин і лікарських 

препаратів. З огляду на те, що один із 
знайдених нами раніше стимулятор росту 

рослин – азометин, що містить трифеніл-

фосфонієву групу, цікаво було одержати та 
дослідити азометини на основі 2-амінотіазолу.  

Відомо, що аміни реагують з альдегідами, 

утворюючи азометинові сполуки (основи 

Шиффа), більшість з яких проявляють 
біологічну активність [10]. 

З метою розширення бібліотеки 

потенційних біологічно активних речовин 

нами проведено синтез азометинів на основі 2-

амінотіазолу та 2-аміно-4-фенілтіазолу. Під 

час кип’ятіння еквімолярних кількостей 2-

амінотіазолу з ароматичними альдегідами в 
етанолі з виходами 60 – 70 % одержані 
азометини (І-ІІІ). 

 
R

1
 = H, R= C6H4-NO2-4 (I);  

R
1
 = H, R= C6H4-OH –2 (II);  

R
1
 = H, R= C6H4-OCH3 - 4 (III); 

R
1
 = H, R= CH3-(CH2)8- (IV);  

R
1
 = H, R = 9-антрил (V);  

R
1
 = H; R= C6H4-CH2-P

+
(C6H5)3 Br

-
 (VI); 

R
1
 = C6H5, R= C6H4-NO2-4 (VII);  

R
1
 = C6H5, R= C6H4-OH –2 (VIII); 

R
1
 = C6H5, R= C6H4-OCH3 - 4 (IX);  

R
1
 = C6H5, R= C6H4-CH2-P

+
(C6H5)3 Br

-
 (X). 

 

Взаємодія 2-амінотіазолу з додециловим 

альдегідом відбувається в м’якших умовах у 

порівнянні з одержанням азометинів (I-ІІІ). 
Aзометин (ІV) утворюється з більшим 

виходом. 

Водночас реакція 2-амінотіазолу з 9-

антральдегідом вимагає більш жорстких умов. 
Як каталізатор застосовували піперидин. При 

цьому утворення азометину (V) проходило з 
меншим виходом за тривалого нагрівання. 

Попередніми роботами, проведеними на 
кафедрі органічної та фармацевтичної хімії 
ЧНУ, встановлено, що введення трифеніл-

фосфонієвої групи у молекули ароматичних 

сполук викликає появу в них фізіологічної 
активності [11-12]. Виходячи з цього, нами 

проведено синтез азометину, який містить 
одночасно трифенілфосфонієву групу та 
тіазольний фрагмент. Нами розроблені умови 

реакції п-формілбензилтрифенілфосфоній-

броміду з 2-амінотіазолом, в результаті якої 
одержано фосфонійазометин (VI). 

Аналогічно одержані азометини (VII-X) на 
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основі 2-аміно-4-фенілтіазолу. Зауважимо, що 

у цьому випадку реакція проходить із 
меншими виходами продуктів і вимагає 
тривалішого нагрівання. 

Крім того, аліфатичні та ароматичні кетони 

також реагують з 2-амінотіазолом з 
утворенням заміщених азометинів. Так, під час 
кип’ятіння еквімолярних кількостей 2-

амінотіазолу з ацетоном і ацетофеноном у 

толуольному розчині з виходом 55% 

синтезовано азометини (ХІ-ХІV). 

 

R
1
=H, R=CH3 (XI);  

R
1
=H, R=C6H5 (XII);  

R
1
=C6H5, R=CH3 (XIII);  

R
1
=C6H5, R=C6H5 (XIV) 

 

Усі синтезовані азометини являють собою 

стійкі кристалічні речовини від жовтого до 

світло-коричневого кольору, нерозчинні у 

воді, важко розчинні у спирті, розчинні в 
ацетоні та диметилформаміді. Їх будова 
підтверджена кількісним елементним аналізом 

(таблиця 1). 

З метою одержання нових похідних тіазолу 

нами синтезовано 2-аміно-5-етоксикарбоніл-4-

метилтіазол (XV). Як вихідну сполуку ми 

використали етиловий естер α-

хлорацетооцтової кислоти. Для його 

одержання ацетооцтовий естер хлорували 

хлористим сульфурилом при охолодженні 
(Т<5 

0С).  

При взаємодії хлорацетооцтового естеру з 
тіосечовиною одержується 2-аміно-4-метил-5-

етоксикарбонілтіазол (ХV). Реакція проходить 
через стадію утворення відповідного 

гідрохлориду, який обробкою водним 

розчином соди переводили в основу. 

Одержаний 2-аміно-5-етоксикарбоніл-4-

метилтіазол — стійка кристалічна речовина 
білого кольору, розчинна у неполярних 

органічних розчинниках. Його будову 

підтверджено даними елементного аналізу та 
ПМР-спектра, який містить сигнали: метильної 

групи — триплет при 2,0 м.д., етильної групи 

— квартет СН2-групи 4,2 м.д. і триплет СН3О-

групи при 1,45 м.д., протони аміногрупи — 

синглет 6,12 м.д. 

 

 
 

При дії на одержаний 2-аміно-5-етокси-

карбоніл-4-метилтіазол надлишку оцтового 

ангідриду синтезована N-ацетилпохідна (XVI), 

а під дією гідразину (40%-го гідразингідрату) 

сполука (ХV) кількісно перетворюється у 

гідразид (ХVII). 

 

 
 

Наступна обробка оцтовим ангідридом 

сполуки (ХVІІ) при нагріванні призводить до 

ацилювання обох аміногруп і одержання 
діацетилпохідної (ХVІІІ). 

 

 
 

Одержані амінопохідні тіазолу (ХV) та 
(ХVІІ) нами використані для синтезу нових 

азометинів. Так, на основі 2-аміно-5-етокси-

карбоніл-4-метилтіазолу одержано фосфоній-

азометини (XIX - ХХ) – взаємодією з п-

формілбензилтрифенілфосфонійбромідом і п-

метоксибензальдегідом відповідно. 
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R= Br

-
(C6H5)3P

+
CH2 (XIX); OCH3 (XX) 

 

При цьому зауважимо, що реакції утво-

рення азометинів в обох випадках проходять 
повільніше порівняно з відповідними реак-

ціями 2-амінотіазолу, азометини утворюються 
з меншими виходами. Це можна пояснити 

сильним електроноакцепторним впливом 

етоксикарбонільної групи, яка зменшує 
нуклеофільність аміногрупи ув другому 

положенні. 
У випадку використання в реакції з п-

формілбензилтрифенілфосфонійбромідом 2-

аміно-5-гідразидокарбоніл-4-метилтіазолу азо-

метин (XXI) утворюється швидше і з більшим 

виходом. 

 
 

Будову азометинів (XIX - XXI) підтверд-

жено елементним аналізом і УФ-спектрами. 

Наприклад, в УФ-спектрі азометину (XIX) 

чітко проявляється трифенілфосфонієва група 
при 265-270 нм й азометинова група з 
максимумом в області 300 нм. 

Кип’ятінням ацильованого аміногідразиду 

(ХVІІІ) в надлишку фосфор(V)хлороксиду нам 

вдалося синтезувати гетероциклічну сполуку, 

що містить одночасно заміщені тіазольне й 

оксадіазольне ядра (XXII). 

Гетероциклічний амін (ХХІІ), до складу 

якого входять два гетероциклічні ядра, являє 
інтерес як перспективний синтон для 
одержання нових похідних тіазолу – 

потенційних біологічно активних сполук. 

Деякі синтезовані сполуки досліджено на 
предмет росторегулюючої активності щодо 

рослин кукурудзи. 

 
Встановлено, що похідні 2-амінотіазолу, 

які не містять онієвих угруповань, практично 

не впливають на ріст і розвиток рослин. Після 
обробки насіння кукурудзи 0,005 – 0,02% 

розчинами азометинів (І-IV) та (VII-IX) енергія 
проростання та схожість його не змінюється 
порівняно з контролем, дещо підвищується 
активність ферментів каталази та пероксидази. 

Дія розчинів азометину (V), що містить 
антраценовий фрагмент, призводить до 

зниження всіх показників росту. Введення у 

молекулу азометину трифенілфосфонієвої 
групи викликає появу у сполук (VI) та (X) 

ростостимулюючої активності. Під час 
обробки насіння кукурудзи 0,01% розчинами 

вказаних азометинів на 10% підвищується 
схожість і на 8-10% - енергія проростання. При 

цьому збільшується сира маса та довжина 
стебла і кореня і суттєво підвищується 
активність ферментів каталази та пероксидази 

(на 25 та 19% відповідно). 

 

Експериментальна частина 

N-тіазоліл-2-4'-нітрофенілазометин (І) 

У колбу зі зворотним холодильником 

помістили 0,5 г (0,005 моль) 2-амінотіазолу, 

0,755 г (0,005 моль) п-нітробензальдегіду і 15 

мл етанолу. Реакційну суміш кип’ятили 

протягом 3-4 год. Розчинник упарили. 

Смолоподібний залишок перекристалізували з 
2-пропанолу. 

Аналогічно одержані азометини (ІІ-V) на 
основі 2-амінотіазолу та азометини (VІІ-ІХ) на 
основі 2-аміно-4-фенілтіазолу. При цьому, при 

одержанні сполуки (V) як каталізатор 

використано піперидин. Виходи, константи й 

аналітичні дані сполук (І-V) і (VІІ-ІХ) наведені 
в таблиці 1. 
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Таблиця 1. 

Похідні 2-амінотіазолу (I-VI,ХІ-ХІІ) та 2-аміно-4-фенілтіазолу (VII-ХІ, XІІІ-ХІV)) 

 

№  

спо-

луки 

R1 R2 R3 

Ви-

хід, 

% 

T 

топ, 

°С 

Знайдено,  

% 
Формула 

Обчислено,  

% 

      S N  S N 

I H C6H4-NO2-4 H 65 
140-

142 
12,93 17,5 C10H7N3O2S 13,75 18,02 

II H C6H4-OH-2 H 65 
150-

152 
15,20 13,35 C10H8N2OS 15,70 13,72 

III H C6H4-OCH3-4 H 60 
160-

162 
14,3 12,7 C11H10N2OS 14,69 12,83 

IV H (CH2)8CH3  
H 70 58–60 12,95 13,0 C13H22N2S 13,45 13,45 

V H 9-антрил H 40 
100-

102 
10,83 9,4 C18H12N2S 11,12 9,71 

VI H C6H4-СH2P
+
(C6H5)3Br

-
 H 60 

130-

132 
5,72 4,85 C29H24BrN2PS 5,9 5,15 

VII C6H5 C6H4-NO2-4 Н 60 
162-

164 
10.15 13,6 C16H11N302S 10,37 13,58 

VIII C6H5 C6H4-OH-2 Н 61 
174-

176 
10,9 10,23 C16H11N302S 11,44 9,99 

IX C6H5 C6H4-OCH3-4 H 65 
190-

192 
10,23 9,34 C17H14N2OS 10,89 9,52 

X C6H5 C6H4-СH2P
+
(C6H5)3Br

-
 H 55 

182-

184 
4,78 4,5 C35H28BrN2PS 5,18 4,52 

XI H CH3 CH3 52 
143-

145 
24,85 21,54 C5H8N2S 25,02 21,86 

XII H C6H5 CH3 55 
145-

147 
14,75 13,56 C11H10N2S 15,85 13,85 

XIII C6H5 CH3 CH3 48 
161-

162 
14,66 12,66 C12H12N2S 14,82 12,95 

XIV C6H5 C6H5 CH3 50 
170-

171 
11,05 10,15 C17H14N2S 11,52 10,06 

 

Бромід трифенілфосфонійметилфеніл-4(N-

тіазоліл-2')азометину (VI) 

Розчин 0,3 г (0,003 моль) 2-амінотіазолу та 
1,38 г (0,003 моль) 4-формілбензил-трифеніл-

фосфонійброміду в 20 мл хлороформу 

кип’ятили протягом 3 год. Розчинник віді-
гнали, твердий залишок кілька разів промили 

гексаном. Осад висушили над безводним 

кальцій хлоридом. Для очищення продукт 
переосаджували із хлороформу ефіром.  

Аналогічно одержано фосфонійазометин 

(Х). Виходи, константи й аналітичні дані 
сполук (VI) і (Х) наведені в таблиці 1. 

 

N-тіазоліл-2-диметилазометин (ХІ) 
До 0,4 г (0,004 моль) 2-амінотіазолу додали 

0,3 г (0,004 моль) ацетону та 20 мл толуену. 

Реакційну суміш кип’ятили зі зворотним 

холодильником 4 год. Після її охолодження у 

колбу прилили 10 мл етанолу. Через 25 – 30 

хвилин утворився дрібнокристалічний осад. 

Його відфільтрували, промили етанолом і 
висушили. Аналогічно одержали азометини 

(ХІІ-ХІV) – взаємодією 2-амінотіазолу з 
ацетофеноном та 2-аміно-4-фенілтіазолу з 
ацетоном й ацетофеноном відповідно. Вихід, 

константи й аналітичні дані синтезованих 

сполук наведені у таблиці 1. 

 

2-Аміно-5-етоксикарбоніл-4-метилтіазол 

(XV) 
У чотиригорлій колбі, оснащеній мішал-

кою, термометром, крапельною лійкою та 
зворотним холодильником, розчинили 38 г (0,5 

моль) тіосечовини у 50 мл диметилформаміду. 

При перемішуванні додали 82 г (0,5 моль) α-
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хлорацетооцтового естеру, підтримуючи 

температуру 80 - 90°С. Через 3 год до розчину 

додали 100 мл 20%-го розчину натрію 

карбонату. Осад, що виділився, відфільтру-

вали, промили водою, висушили. Вихід 80%. 

Т.т. 170° (субл.). Знайдено, %: N 14,8; S 16,94. 

C7H10N2O2S. Обчислено, %: N 15,04;S 17,22. 

 

2-N-ацетиламіно-5-етоксикарбоніл-4-

метилтіазол (XVI) 

22,7 г (0,1 моль) 2-аміно-5-етоксикарбоніл-

4-метилтіазолу розчинили в 20 мл оцтового 

ангідриду. Розчин кип’ятили протягом 0,5 год. 

Після охолодження реакційну суміш вилили в 
100 мл води. Осад, що утворився, 
відфільтрували, промили водою і висушили. 

Вихід 60%. Т.т. 210°С. Знайдено, %: N 11,85,  

S 14,55. C9H12N2O3S. Обчислено, % N: 12,27;  

S 14,05. 

 

2-Аміно-5-гідразидокарбоніл-4-метилтіазол 

(XVIІ) 
До киплячої суміші 120 мл 40% водного 

гідразингідрату (1 моль) і 25 мл етанолу 

протягом 1 години по краплях додали розчин 

227 г (1 моль) естеру (ХV) в етанолі. Після 
охолодження осад, що утворився, відфільтру-

вали, промили спиртом, ефіром і висушили. 

Вихід 75%. Т.т. 150°С. Знайдено %: N 31,42;  

S 18.58. C5H8N4OS. Обчислено %: N 32,53,  

S 18,62. 

 

2-(N-Ацетиламіно)-5-N-

ацетилгідразидокарбоніл-4-метилтіазол 

(XVIII) 

17,2 г (0,1 моль) гідразиду (XVII) 

розчинили в 40 мл оцтового ангідриду. Розчин 

кип’ятили протягом 1 год. Після охолодження 
реакційну суміш вилили в 200 мл води з 
льодом. Осад, що утворився, відфільтрували, 

промили водою і висушили. Вихід 70%. Т.т. 
118°С. Знайдено %: N 20,14; S 12,35. 

C9H12N4O3S. Обчислено %: N 21,86; S 12,51. 

 

Бромід трифенілфосфонійметилфеніл-4[N-

(4'-метил-5'-етоксикарбонілтіазоліл-2')]-

азометину (XІХ) 

Синтез і виділення проводили аналогічно 

фосфонійазометину (VI) з 2-аміно-5-етокси-

карбоніл-4-метилтіазолу та п-формілбензил-

трифенілфосфонійброміду. Вихід 50%.  

Т.т. 155°С. Знайдено %: N, 4,23; P, 4,63. 

C33H30BrN2O2PS. Обчислено %: N, 4,45; P, 4,92. 

 

4[N-(4'-метил-5'-етоксикарбонілтіазоліл-2')]-

4-метоксифенілазометин (XХ) 

Одержали аналогічно азометину (І) з 1,52 г 
(0,005 моль) 2-аміно-5-етоксикарбоніл-4-

метилтіазолу та 0,675 г (0,005 моль) п-

метоксибензальдегіду. Вихід 45%. Т.т. 170°С. 

Знайдено %: N 9,25; S 10,75. C15H16N2O3S. 

Обчислено %: N, 9,20; S, 10,54. 

 

Бромід трифенілфосфонійметилфеніл-4[N-

(4'-метил-5'-гідразидокарбонілтіазоліл-

2')]азометину (XХІ) 

Одержували аналогічно фосфонійазомети-

ну (VІ). Вихід 55%. Т.т. 110°С. Знайдено %:  

N, 8,75; P 4,67. C31H28BrN4OPS. Обчислено %: 

N, 9,10; P, 5,03. 

 

2-(аміно)-4-метил-5(2'-метил-1',3',4'-

оксадіазоліл-2')тіазол (XХII) 
25,6 г (0,1 моль) діацетату (XVIII) 

розчинили у 50 мл етанолу. До нагрітого до 50 

°С розчину по краплям додали 45,9 г (0,3 моль) 
РОСl3. Суміш кип’ятили протягом 3 год. Після 
охолодження додали 150 мл води. Осад, що 

утворився, відфільтрували, промили водою та 
кристалізували з етанолу. Вихід 45%. Т.т. 182-

184°С. Знайдено %: N 27,76; S 16,66. 

C7H8N4OS. Обчислено %: N 28,55.; S 16,34.  

 

Висновки 
1. Азометини – похідні 2-амінотіазолу та 2-

аміно-4-фенілтіазолу не виявляють росто-

стимулюючої активності щодо рослин. 

2. Фосфонійазометини, які містять одночасно 

два біогенні фрагменти – трифеніл-

фосфонієвий та тіазольний, підвищують усі 
ростові показники рослин. 

3. Уперше синтезовано первинний амін з 
двома гетероциклічними фрагментами — 

тіазольним й оксадіазольним, який є 
перспективним синтоном для синтезу нових 

похідних тіазолу. 
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Summary 

Bukachuk O.M., Baranova L.Ya., Lutokhin I.O. 

SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF NEW DERIVATIVES OF TIAZOL 

New azomethines are synthesized on the basis of 2-aminotiazolu. Growth regulative activity of obtained 

substances regarding the seeds and plants of corn has been investigated. Established connections between a 

structure and biological activity. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СОЛЕЙ ФОСФОНІЮ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ РОСТУ РОСЛИН 

Охарактеризована ефективність стимуляторів росту “індофор”, “азоксофор”, “нафен”,”анілофор”, 

які належать до класу трифенілфосфонієвих солей. Наведено основні напрями розвитку проблеми 

одержання синтетичних аналогів вказаних препаратів. 

Ключові слова: стимулятор росту рослин, “індофор”, “азоксофор”, “нафен”, ”анілофор”. 

 

Професор Шевчук М.І. був засновником 

систематичних робіт у галузі синтезу нових 

органічних сполук різних класів і дослідження 
їх як регуляторів росту рослин, які протягом 

останніх 20 років проводяться у Чернівець-
кому національному університеті ім. Юрія 
Федьковича.  

Мета цих робіт - створення та впровад-

ження у сільськогосподарське виробництво 

ефективних стимуляторів росту кукурудзи, 

льону, гороху, гречки, ярого ячменю.  

Проблема хімічної регуляції біологічних 

процесів у рослинному організмі завжди 

актуальна. Аналіз використання у сільському 

господарстві різних біологічно активних 

речовин показує, що найбільше застосування 
знаходять не ендогенні сполуки, а речовини, 

одержані синтетичним шляхом [1]. Саме цей 

факт є одним із чинників, що зумовлюють 
спрямований пошук нових біологічно 

активних речовин, і, зокрема, стимуляторів 
росту рослин [2].  

Численні дослідження показали, що 

фізіологічно активні речовини, введені в 
рослини в невеликих кількостях, здатні 
викликати різноманітні зміни в процесах їх 

розвитку. 

Інтерес до росторегулюючих препаратів 
зумовлений, в основному, низькими нормами 

їх застосування та вибірковістю дії. 
Застосування стимуляторів росту рослин 

дає можливість підвищити стійкість рослин до 

несприятливих зовнішніх кліматичних умов, 
поліпшити їх продуктивність, створити нові 
можливості для селекційного відбору [3]. 

Діючи на обмін речовин, регулятори росту 

здатні викликати функціональні та структурні 
зміни. В основі явища стимулювання - 

підсилення інтенсивності обміну речовин. У 

відповідь на дію стимулюючих агентів в 
організмі рослин відбувається підсилення 
дихання, підвищення активності ферментів, 
прискорення інших біохімічних реакцій [4].  

Нами синтезовано та досліджено близько 

600 нових фосфоро- та нітрогеновмісних 

речовин: фосфонієвих й амонієвих солей, що 

містять ароматичні, гетероароматичні ядра, 
гідразонів, оксимів, азометинів, семікарба-
зонів, похідних ароматичних альдегідів і 
кислот. 

Дослідження дії нових речовин на рослини 

проводиться методом скринінгу [5]. В обсяг 
досліджень входить вивчення впливу сполук 

на морфологічні показники: енергію 

проростання, схожість, масу, довжину 

надземної та підземної частин рослин і 
біохімічні показники – активність ферментів 
каталази та пероксидази. Енергія проростання 
- кількість насіння, що проросло в термін, 

визначенний державним стандартом (3-5 днів 
за заданого температурного режиму). Схожість 
- кількість насіння, що проросло на 7-10 день. 
Активність ферментів каталази визначається за 
методом Починка [6], пероксидази – за 
методом Гавриленка [7]. На основі результатів 
скринінгу виявлені найперспективніші 
препарати, які були у подальшому досліджені 
в умовах мілкоділяночних дослідів.  

Нами знайдено речовини з високою 

біологічною активністю (ростостимулюючою, 

гербіцидною). Найбільшу цінність як стиму-

лятори росту сільськогосподарських культур 

являють собою синтезовані нами препарати „ 

азоксофор”, „індофор”, „нафен” , “ анілофор”. 

„Азоксофор” - суміш трифенілфосфонієвої 
солі та її n-нітрофенілазометину, одержані на 
основі n-толуїлового альдегіду [8]. Це 
стимулятор росту кукурудзи. Передпосівна 
обробка насіння розчинами препарату 

прискорює його проростання, підсилює 
інтенсивність асиміляційних процесів, росту 

рослин, підвищує польову схожість. Дія 
препарату на рослину починається після висіву 

насіння у ґрунт. „Азоксофор” вбирається 
насінням під час набухання та проростанні та 
стимулює ріст як кореневої системи, так і всіх 

точок росту зародка, впливаючи на весь період 

росту. Виявлено, що ефективне як 

намочування насіння, так і інкрустація з 
протруювачами.  

Передпосівна обробка насіння кукурудзи 

0,01% -вим розчином (20 г препарату на 1 т 
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насіння) підвищує врожайність зерна на 15%, 

напівсуха обробка разом із рідкими 

комплексними добривами дає збільшення 
врожаю зерна до 45%. Дворазова обробка 
посівів кукурудзи у фазах 3-4 і 6-7 листочків 
0,01 % розчином препарату (400 л на 1 га) 
підвищує врожайність зерна на 15%. Препарат 
був введений у Список речовин, що дозволені 
для використання. 

Дослідження дії препарату „азоксофор” на 
інші культури показали, що він стимулює ріст 
ранніх сортів картоплі, зменшуючи одночасно 

кількість хворих бульб і знижуючи вміст 
нітратів, а також підвищує врожайність зерна 
гречки і сої. 

„Індофор” – синтетичний препарат на 
основі індолу [9]. Стимулятор росту кукурудзи 

і ярого ячменю, синтезований взаємодією 3-

хлорацетиліндолу з трифенілфосфіном. Перед-

посівна обробка насіння 0,01% -вим розчином 

препарату підвищує врожайність зерна 
кукурудзи на 15-17%, зерна ярого ячменю на 
10-12% [10]. Приріст урожаю відбувається за 
рахунок підвищення польової схожості 
насіння (15-20%), збільшення енергії 
проростання (17-20%) і підвищення фермен-

тативної активності (каталази – до 50%, 

пероксидази – до 40%) [11-12]. У польових 

дослідах у всіх варіантах, де проводилася 
передпосівна обробка насіння розчинами 

препарату „ індофор”, швидше наступали 

повні сходи, фази кущіння і дозрівання ярого 

ячменю та кукурудзи. Досліджено також вплив 
біостимулятора “ індофор” на урожайність 
бульб картоплі. Встановлено, що при обробці 
бульб картоплі сорту Поліський рожевий 

приріст урожаю досягає 21% порівняно з 
контролем [13]. Крім того, збільшується вміст 
коричної кислоти і загальний вміст фенольних 

сполук. Оскільки в захисних реакціях рослин 

важлива роль належить окиснювальним 

перетворенням фенольних сполук, то 

підвищений їх вміст у бульбах картоплі 
збільшує їх стійкість до хвороб (пригнічується 
розмноження патогенів і виключається їх 

висока шкодочинність). 
„Нафен” – стимулятор росту льону, гороху 

і гречки, синтезований на основі 1-хлоро-

метилнафталену [14]. Передпосівна обробка 
насіння льону розчином препарату дала 
збільшення врожаю на 32-35%, вихід 

льоноволокна при цьому збільшився на 40% 

порівняно з контролем. Обприскування рослин 

льону після проростання розчином препарату 

„нафен” викликає підвищення нагромадження 
сирої біомаси стебла і кореня. Водночас 
збільшується кількість насіння, а також 

продуктивність льоноволокна і поліпшуються 
його якісні показники. Вихід довгого волокна 
порівняно з контролем підвищується на 1,97 

номера, міцність – на 6,0 кг, гнучкість – на 20 

мм, добротність пряжі – на 4,0 км. 

Передпосівна обробка насіння гречки і гороху 

приводить до підвищення врожайності на 15-

20% і до 40% відповідно. 

Обробка бульб картоплі перед посадкою 

препаратом „нафен” підвищує врожайність до 

17%, знижує вміст нітратів на 60% і поліпшує 
якість продукції (вміст білка підвищується на 
50%, вміст крохмалю – на 30%.). 

Препарат “ Анілофор” – три феніл-

фосфонієва сіль на основі хлорацетилсечовини 

[15]. Під час обробки насіння ячменю 0,01– 

0,03 % розчинами вказаного препарату 

спостерігається збільшення енергії пророс-
тання, маси кореня, стебла, підвищується 
активність ферментів каталази та пероксидази. 

В умовах польового досліду урожайність 
ячменю підвищується на 14,7%. Особливо 

ефективною виявилася дія 0,02% розчину 

вказаного препарату на насіння льону. 

Передпосівна обробка насіння льону підвищує 
урожайність льоносоломки у виробничих 

умовах на 30% порівняно з контролем. 

Використання стимулятора поліпшує важливі 
технологічні показники якості льоноволокна: 
вихід довгого волокна, середній номер довгого 

волокна [16]. 

Для всіх препаратів вивчена гостра 
токсичність і віддалені ефекти. Установлено, 

що вони не токсичні, не виявляють 
тератогенної, мутагенної, ембріотоксичної дії. 
Розроблено методики визначення залишкових 

кількостей препаратів у воді, повітрі, ґрунті та 
рослинному матеріалі. Встановлені гігієнічні 
нормативи. 

Отже, синтезовані нами препарати “ 

азоксофор”, „індофор” „ нафен” , “ анілофор”– 

перспективні стимулятори росту 

сільськогосподарських культур. 

За допомогою стимуляторів росту вдається 
добитися ефектів, які не можна одержати 

традиційними способами дії на сільськогоспо-

дарські культури. При цьому потрібно 

пам’ятати, що стимулятори росту не можуть 
замінити добрива, вони є додатковим засобом і 
виявляють свою дію за достатнього за безпече-
ння рослин водою та живильними речовинами. 

З метою розширення арсеналу потенційних 

стимуляторів росту рослин, а також встанов-
лення закономірностей між будовою органіч-

них речовин та їх ростостимулюючою актив-
ністю, нами проведено синтез структурних 

аналогів наведених вище стимуляторів росту. 
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Так, одержані нові трифенілфосфонієві 
похідні взаємодією 4-формілфеніл-трифеніл-

фосфонійметилброміду (складова частина 
препарату «азоксофор”) із фенілгідразином, 4-

нітрофенілгідразином, 2,4-динітрофенілгідра-
зином, гідроксиламіном, семі- та тіосемі-
карбазидом, а також із рядом ароматичних 

амінів. Установлено, що синтезовані нами 

фосфонійазометини виявляють значну росто-

стимулюючу активність відносно насіння 
кукурудзи. При заміщенні фенільного ядра на 
гетероциклічний фрагмент активність азомети-

нів значно знижується. Фосфонійоксим, 

синтезований на основі 4-формілфеніл-

трифеніл-фосфонійметилброміду, проявляє 
гальмуючу дію щодо енергії проростання та 
схожості й сильно активує ферменти каталази 

та пероксидази. Фосфонійгідразони та 
семікарбазон мало впливають на ростові 
процеси насіння та молодих рослин кукурудзи.  

Синтезовано ряд індол-3-іл-карбометил-

азинійхлоридів – амонієвих аналогів 
стимулятора росту “індофор”[17]. Показано, 

що 5,6-бензохінолінієва сіль, одержана на 
основі 3-хлор-ацетиліндолу, проявляє високу 

ростостимулюючу активність щодо насіння та 
молодих рослин кукурудзи. Нами доведено 

також, що переміщення трифенілфосфоній-

карбометильної групи з положення 3 у 

положення 1 індольного ядра не зменшує 
активності речовини. Обробка насіння 
кукурудзи 0,01%-вим розчином індоліл-1-

карбометилтрифенілфосфонійброміду призво-

дить до підвищення енергії проростання на 
15%. Активність ферменту каталази при цьому 

підвищується на 60%. Заміщення 
трифенілфосфонієвої групи на 5,6-бензо-

хінолінієвий фрагмент призводить до 

суттєвого підвищення стимулюючої актив-
ності. Введення ще однієї три феніл-

фосфонійкарбометильної групи в індольне 
ядро не призводить до підвищення ростости-

мулюючої активності. 
Водночас індоліловмісні аміни виявилися 

сильними інгібіторами росту рослин. 

Передпосівна обробка насіння кукурудзи 0,005 

– 0,02 %-вими розчинами амінів призводить до 

зниження усіх показників росту. У ряді 
випадків насіння повністю втрачає схожість. 

Синтезовані та досліджена біологічна 
активність структурних аналогів препарату 

“нафен”. Виявилося, що зміна положення 
метилфосфонієвої групи у нафталеновому ядрі 
суттєво не впливає на біолоігчну активність 
сполуки. Введення ацетильної та хлорацетиль-
ної груп у нафталенове ядро призводить до 

значного зниження активності нафталено-

вмісних фосфонієвих солей. 

Синтезовані також структурні аналоги 

препаратів “азоксофор”, “індофор” і “ нафен” , 

що містять замість трифенілфосфонієвої інші 
фосфонієві групи – біс(n-метоксифеніл)-

фенілфосфонієву та трибензилфосфонієву. 

З’ясовано, що трибензилфосфонієві солі 
виявляють вищу стимулюючу активність 
порівняно з їх трифенілфосфонієвими 

аналогами. Введення електронодонорної 
метоксильної групи у n-положення фенільного 

ядра фосфіну значно зменшує стимулюючу 

активність фосфонієвих похідних. Найбільшу 

ростостимулюючу активність виявили 

трибензилфосфонієві аналоги препаратів 
“азоксофор” та “ індофор”. 

Виявлена ростостимулююча дія уреїдів 3-

арилпропенових кислот. Установлено, що 

передпосівна обробка насіння кукурудзи та 
ячменю розчинами вказаних речовин 

концентрації 10
-3

 – 5·10
-4

 % сприяє 
підвищенню енергії проростання та схожості 
насіння на 25-30%, збільшенню маси кореневої 
системи, стебла й асимілятивної поверхні. 
Цікава особливість синтезованих сполук – це 
те, що на їх основі можна створювати нові 
композиції з бактеріальним препаратом 

вітчизняного виробництва “ клепс”, котрий 

містить ендофітні бактерії. Під час сумісної 
обробкиі насіння кукурудзи вказаними 

речовинами спостерігається синергізм дії. 
Синтезовані уреїди 3-арилпропенових 

кислот виявилися також ефективними 

стимуляторами для укорінення зелених живців 
троянд і винограду. 
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Summary 

Bukachuk O.M., Baranova L.Ya., Yagodinets' P.I., Kushnir V.M. 

APPLICATION OF SALTS OF PHOSPHONIUM IS FOR ADJUSTING OF GROWTH  
OF PLANTS 

Described efficiency of growthfactors of indofor, azoksofor, nafen, anilofor, which belong to the class of 

triphenilphosphonium salts. Basic directions of development of problem of receipt of synthetic analogues of 

the indicated preparations are resulted. 
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ПРОЦЕСІВ ХІМІЧНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ МЕТАЛІВ 

Показана можливість ефективного застосування органічних сполук, що містять у складі молекули 

похідних аміно– та тіо– групи у розчинах хімічної обробки поверхні металів. Установлено, що 

застосування для приведення технологічних операцій розчинів рекомендованого складу, дозволяє значно 

поліпшити екологічні та технологічні параметри проведення процесу. Це дозволяє рекомендувати до 

впровадження на виробництві розроблені склади розчинів травлення сталі та полірування міді та її 
сплавів. 

Ключові слова: екологічні та технологічні параметри процесу, хімічна обробка поверхні,  розчини 
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Під час проведення технологічних процесів 

необхідно розглядати як екологічні (склад і 
кількість забруднювачів, що утворюються під 

час проведення процесу), так і технологічні 
(якість обробки поверхні, втрата маси зразком 

і швидкість розчинення металу (не врахо-

вуючи масу розчиненої іржі й окалини)) 

характеристики проведення процесу. Підви-

щення рівня екологічної безпеки проведення 
технологічних операцій не повинно призво-

дити до погіршення якості обробки поверхні 
металу або зниження продуктивності процесу. 

Тому необхідно підібрати склад розчинів, 
використання яких дозволить підвищити і 
екологічні і технологічні параметри процесу 

[1-3]. 

Вплив речовин, що досліджувалися, на 
характеристики проведення процесу хімічної 
обробки поверхні металу контролювали за 
двома групами показників. 

Екологічними: 

- питомі викиди оксидів азоту, що 

утворюються під час проведення 
хімічної обробки; 

- питомі об’єми відпрацьованих розчинів. 
Технологічними: 

- якість обробки поверхні; 
- втрата маси зразком; 

- швидкість розчинення металу. 

Найбільш поширені процеси хімічної 
обробки поверхні металів, що використо-

вуються в машинобудівній та інших галузях 

промисловості, – процеси травлення й очистки 

поверхні чорних металів (сталі різних марок) і 
полірування кольорових металів (перш за все 
міді та її сплавів). На проведення цих процесів 
припадає значна частина забруднюючих 

речовин, що викидаються в атмосферне 
повітря та у природні води. Це зумовлює 

необхідність пошуку шляхів підвищення 
екологічної безпеки їх проведення. 

Застосування інгібіторів у порівнянні з 
іншими методами захисту має ряд переваг: не 
вимагає перебудови існуючої технологічної 
схеми виробництва; дозволяє використовувати 

дешеві конструкційні метали замість 
спеціальних; поліпшує санітарно-гігієнічні 
умови праці; дозволяє підвищувати якість 
продукції; поліпшує захисні властивості 
лакофарбових, полімерних і металевих 

покриттів; зберігає механічні властивості 
металу [4-9]. 

Використання ефективних інгібіторів 
розчинення основного матеріалу виробу дає 
значний економічний та екологічний ефект. 
Збільшується термін експлуатації металевих 

виробів, підвищуються їх надійність. Крім 

того, одиницею об’єму розчину з добавкою 

інгібітору можна обробити більшу площу 

виробів. 
Як показали проведені нами дослідження, 

оптимальними експлуатаційними характери-

тиками володіють розчини травлення поверхні 
виробів зі сталі таких складів (г/дм3

) [10,11]: 

 

Хлоридна кислота (d=1,19 г/см3
) – 200; 

Нітратна кислота (d=1,34 г/см3
) –120; 

Сульфосаліцілова кислота          – 10; 

Ацетилсечовина                              –  2,0 

 

або  

 

Хлоридна кислота (d=1,19 г/см3
) – 200; 

Нітратна кислота (d=1,34 г/см3
) –120; 

Сульфосаліцілова кислота          – 10; 

Тіосемікарбазид                            –  0,2 

 

Проведені дослідження показали, під час 
застосування розчинів такого складу значно 
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поліпшуються екологічні показники прове-
дення процесу (скорочуються викиди оксидів 
азоту в атмосферу, зменшується об’єм 

потенціальних стічних вод, які забруднюють 
гідросферу, що в цілому дозволить поліпшити 

екологічну обстановку в районі розташування 
машинобудівних підприємств) і технологічні 
параметри проведення процесу (зменшується  
швидкість розчинення основного металу 

виробу, що підвищує експлуатаційні характе-
ристики виробів, а також якість обробки 

поверхні). Додавання до розчину травлення 
рекомендованих інгібіторів не погіршує його 

експлуатаційні характеристики. Водночас дія 
добавок запобігає газовиділенню з розчину під 

час проведення процесу, що зменшує 
забруднення атмосфери газовими викидами. 

Скорочення питомих кількостей оксидів 
азоту, що утворюються під час проведення 
хімічної обробки поверхні, зумовлено, як 

показали розрахунки, не тільки зменшенням 

кількості металу, що розчинився під час її 
проведення. Імовірно, також на отриманий 

результат впливають умови проведення 
процесу. Під час проведення травлення 
поверхні сталі розчинами, що містять у своєму 

складі інгібітори, розчин нагрівається в 
середньому на 10-12 

0С, на поверхні зразків 
утворюються пухирці газів, які, відриваючись, 
створюють турбулентні потоки у розчині, які 
інтенсивно його перемішують. Ці фактори 

зменшують розчинність газоподібних продук-

тів у розчині, створюють перешкоди до про-

ходження їх хімічної взаємодії компонентами 

розчину. 

Під час використання розчину, який 

містить ефективну діючу комбінацію речовин, 

що сповільнюють швидкість розчинення 
металу, температура розчину практично не 
змінюється, інтенсивне перемішування не 
відбувається. Це призводить до підвищення 
поглинальної здатності самого розчину, крім 

того, ефективніше може відбуватися взаємодія 
розчинених оксидів азоту з іншими 

складовими розчину. 

Для проведення полірування поверхні 
виробів з міді та її сплавів нами 

рекомендовано розчин такого складу (г/дм3
): 

H3PO4 (d = 1,834)         - 275; 

CH3COOH (d = 1,049) -  125; 

HNO3 (d = 1,340)         -  100; 

Тіосемікарбазид         - 0,1-0,2. 

 

Як показав порівняльний аналіз дії 
добавок, введення рекомендованих речовин 

дозволяє значно підвищити екологічні 
параметри проведення процесу. Викиди 

оксидів азоту скорочуються, порівняно зі 
стандартним розчином у 2-2,5 рази. 

Зменшуються питомі об’єми відпрацьованих 

розчинів. Експлуатаційні характеристики 

розчинів запропонованого складу також вищі, 
порівняно зі стандартним розчином. Імовірно, 

ефективність дії вказаних речовин зумовлена 
наявністю у молекули речовини більшої 
кількості функціональних груп, що дозволяє 
молекулам речовини швидко створювати 

захисний шар на поверхні металу. Крім того, 

більша молекулярна маса інгібіторів, що 

пропонуються, дозволяє утворити щільніший 

адсорбційний шар на поверхні виробу, в якому 

одна молекула здатна захистити більшу 

ділянку поверхні. Наявність більшої кількості 
функціональних груп дозволяє не тільки 

надійно фіксуватися молекулі на поверхні, а і 
за рахунок інтенсивної взаємодії між 

молекулами інгібітору до мінімуму скоротити 

незахищену площу виробу. Це може змінити 

не тільки швидкість розчинення металу, а і 
механізм, за яким він відбувається. 

Отримані результати дають можливість 
зробити висновки, що введення до розчину 

полірування міді ряду похідних тіоамідів 
дозволяє значно скоротити питомі викиди 

оксидів азоту в атмосферу, що запобігає її 
забрудненню та поліпшує умови праці. 
Скорочуються питомі об’єми відпрацьованих 

розчинів, що здешевлює і спрощує очистку 

утворених стічних вод і поліпшує екологічну 

обстановку в регіоні. Зменшується швидкість 
розчинення основного металу виробу, 

поліпшуються експлуатаційні характеристики 

виробів. Водночас введення до розчину 

полірування рекомендованих інгібіторів 
призводить до зростання продуктивності 
проведення технологічного процесу, поліпшує 
експлуатаційні характеристики розчину. 

Отже, емпіричним шляхом нами 

встановлені оптимальні склади розчинів 
хімічної обробки кольорових металів. 
Речовини, що рекомендуються нами як 

інгібуючі або блискоутворюючі добавки, 

мають у складі своєї молекули аміно- або 

тіогрупи, що дозволяє припустити наявність 
єдиного механізму дії таких речовин. 

Ефективність дії рекомендованих речовин 

під час проведення хімічної обробки поверхні 
металів у промислових масштабах перевірена 
на діючому підприємстві ТОВ «Машзавод» м. 

Чернівці. Порівнювальний аналіз застосування 
стандартних і рекомендованих розчинів 
показав доцільність упровадження рекомен-

дованих речовин. 
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Технологія, що використовується на ТОВ 

«Машзавод» м. Чернівці, передбачає прове-
дення процесу травлення виробів зі сталі 
розчином такого складу (г/дм3

): 

Хлоридна кислота (d=1,19 г/см3
) – 35; 

Нітратна кислота (d=1,34 г/см3
)  – 40; 

Бензолсульфокислота                   – 10; 

Алюмінію (ІІІ) сульфат                – 2,0. 
 

Для приготування розчинів травлення 
підприємство використовує водопровідну 

воду, ціна якої, порівняно з іншими складо-

вими, незначна, тому можна її не враховувати. 

Для проведення технологічного процесу 

обробки 1 м2
 поверхні сталі необхідно 12 

літрів розчину, вартість якого може бути 

розрахована (таблиця 1). 

Під час технологічного процесу обробки 

поверхні металу виробу з 1 м2
 стравлюється 

0,015 кг сталі і виділяється 37,5 г NO2 з 1 м2
 

поверхні металу. В обсязі річної виробничої 
програми (3000 м2

) втрати металу дорівнюють 
45 кг, що за умов вартості сталі 8 грн/кг 
складає 360 грн. 

Технологія №1, що пропонується для 
використання на ТОВ «Машзавод» м. 

Чернівці, передбачає проведення процесу 

травлення виробів зі сталі розчином такого 

складу (г/дм3
): 

Хлоридна кислота (d=1,19 г/см3
)  –  200; 

Нітратна кислота (d=1,34 г/см3
)   –  120; 

Сульфосаліцилова кислота           –  9; 

Ацетилсечовина                             –  2,0. 
 

Для проведення технологічного процесу 

обробки 1 м2
 поверхні сталі необхідні 3,5 літра 

розчину, вартість якого може бути розрахована 
(таблиця 2). 

Отже, під час використання технології №1 

розраховуємо економію витрат на кожному м2
 

травлення поверхні сталі: 73,12 – 2,73 = 

70,39 грн. Отримані дані дозволяють зробити 

висновки, що в обсязі річної виробничої 
програми (3000 м2

) може бути отриманий 

такий економічний ефект за рахунок економії 
матеріальних витрат: 70,39 × 3000 = 

211170 грн. 

Під час технологічного процесу обробки 

поверхні металу виробу з 1 м2
 стравлюється 

0,0018 кг сталі та виділяється 4,5 г NO2 з 1 м2
 

поверхні металу. В обсязі річної виробничої 
програми (3000 м2

) втрати металу сягають 5,4 

кг, що за умов вартості сталі 8 грн/кг складає 
43,20 грн. 

Отримані дані дозволяють зробити 

висновки, що в обсязі річної програми (3000 

м2
) може бути отриманий економічний ефект 

за рахунок економії сталі під час проведення 
технологічного процесу обробки (ринкова ціна 
сталі 8000 грн/т: 

360 – 43,20 = 316,80 грн. на рік. 

Сумарний економічний ефект впровад-

ження рекомендованої технології тільки за 
рахунок економії реактивів і матеріалів 
складає 211486,80 грн. на рік. 

Технологія №2, що пропонується для 
використання на ТОВ «Машзавод» м. 

Чернівці, передбачає проведення процесу 

травлення виробів зі сталі розчином такого 

складу (г/дм3
): 

Хлоридна кислота (d=1,19 г/см3
)  –  200; 

Нітратна кислота (d=1,34 г/см3
)   –  120; 

Сульфосаліцилова кислота           –  9; 

Тіосемікарбазид                             –  0,2 

Таблиця 1 

Розрахунок вартості реагентів для приготування розчину травлення 

Вид матеріалу Кількість на 1 м2
 

Ціна за одиницю 

 виміру, грн. 
Вартість, грн. 

Хлоридна кислота (d=1,19 г/см3
) 0,350 л 1,25 0,44 

Нітратна кислота (d=1,34 г/см3
) 0,360 л 1,50 0,54 

Бензолсульфокислота  0,120 кг 600 72,0 

Алюмінію (ІІІ) сульфат 0,024 кг 6 0,14 

РАЗОМ 73,12 

 
Таблиця 2 

Розрахунок вартості реагентів для приготування розчину травлення 

Вид матеріалу Кількість на 1 м2
 

Ціна за одиницю 

виміру, грн. 
Вартість, грн. 

Хлоридна кислота (d=1,19 г/см3
) 0,583 л 1,25 0,73 

Нітратна кислота (d=1,34 г/см3
) 0,330 л 1,50 0,50 

Сульфосаліцилова кислота  0,031 кг 46,25 1,43 

Ацетил сечовина 0,007 кг 10,00 0,07 

РАЗОМ 2,73 
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Для проведення технологічного процесу 

обробки 1 м2
 поверхні сталі необхідні 3 літри 

розчину, вартість якого може бути розрахована 
так (таблиця 3). 

Отже, під час використання технології №2 

розраховуємо економію витрат на кожному м2
 

травлення поверхні сталі: 73,12 – 2,53 = 70,59 

грн. Отримані дані дозволяють зробити 

висновки, що в обсязі річної виробничої 
програми (3000 м2

) може бути отриманий 

такий економічний ефект за рахунок економії 
матеріальних витрат: 70,59 × 3000 = 211770 

грн. 

Під час технологічного процесу обробки 

поверхні металу виробу з 1 м2
 стравлюється 

0,0015 кг сталі та виділяється 3,75 г NO2 з 1 м2
 

поверхні металу. Отриманий результат 
дозволяє зробити висновки, що в обсязі річної 
виробничої програми (3000 м2

)  втрати  металу   

дорівнюють 4,5 кг, що за умов вартості сталі 8 

грн/кг складає 36 грн. 

Отримані дані дозволяють зробити 

висновки, що в обсязі річної програми (3000 

м2
) може бути отриманий економічний ефект 

за рахунок економії сталі під час проведення 
технологічного процесу обробки (ринкова ціна 
сталі 8000 грн/т): 

360 – 36 = 324 грн. на рік. 

Сумарний економічний ефект впровад-

ження рекомендованої технології тільки за 
рахунок економії реактивів і матеріалів 
складає 212094 грн. на рік. 

Отже переведення підприємства на будь-
яку із запропонованих технологій травлення 

вуглецевих сталей дозволить отримати значну 

економію витрат. 
Технологія, що використовується на ТОВ 

«Машзавод» м. Чернівці, передбачає 
проведення процесу полірування виробів із 
міді та її сплавів розчином такого складу 

(г/дм3
): 

H3PO4 (d = 1,834 г/см3
)          - 275; 

CH3COOH (d = 1,049 г/см3
) -  125; 

HNO3 (d = 1,340 г/см3
)         -  100; 

Тіосечовина                           - 0,1-0,2. 

Для приготування розчинів травлення 
підприємство використовує водопровідну 

воду, ціна якої, порівняно з іншими 

складовими, незначна, тому може бути 

неврахована. 
Для проведення технологічного процесу 

обробки 1 м2
 поверхні міді (сплаву) необхідні 

4 літри розчину, вартість якого може бути 

розрахована так (таблиця 4). 

Під час технологічного процесу обробки 

поверхні металу виробу з 1 м2
 стравлюється 

0,080 кг міді (сплаву) і виділяється 76 г NO2 з 
1 м2

 поверхні металу. Отриманий результат 
дозволяє зробити висновки, що в обсязі річної 
виробничої програми (1200 м2

) втрати металу 

дорівнюють 96 кг, що складає, за умов 
вартості міді та її сплавів 60000 грн/т, 
5760 грн. 

Технологія,  що  пропонується  для  
використання  на   ТОВ   «Машзавод» м. 

Чернівці, передбачає проведення процесу 

полірування виробів з міді та її сплавів 
розчином такого складу (г/дм3

): 

 

 
Таблиця 3 

Розрахунок вартості реагентів для приготування розчину травлення 

Вид матеріалу Кількість на 1 м2
 

Ціна за одиницю  

виміру, грн. 
Вартість, грн. 

Хлоридна кислота (d=1,19 г/см3
) 0,500 л 1,25 0,63 

Нітратна кислота (d=1,34 г/см3
) 0,270 л 1,50 0,41 

Сульфосаліцилова кислота  0,027 кг 46,25 1,25 

Тіосемикарбазид 0,0006 кг 400,00 0,24 

РАЗОМ 2,53 

 
Таблиця 4 

Розрахунок вартості реагентів для приготування розчину травлення 

Вид матеріалу Кількість на 1 м2
 

Ціна за одиницю  

виміру, грн. 
Вартість, грн. 

H3PO4 (d = 1,834 г/см3
) 0,600 л 4,35 2,61 

CH3COOH (d = 1,049 г/см3
) 0,490 л 4,95 2,43 

HNO3 (d = 1,340 г/см3
) 0,300 л 1,50 0,45 

Тіосечовина 0,0008 кг 10,50 0,01 

РАЗОМ 5,50 
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H3PO4 (d = 1,834 г/см3
)          - 275; 

CH3COOH (d = 1,049 г/см3
) -  125; 

HNO3 (d = 1,340 г/см3
)         -  100; 

Тіосемикарбазид                    - 0,1-0,2. 

Для проведення технологічного процесу 

обробки 1 м2
 поверхні сталі необхідні 0,65 

літра розчину, вартість якого може бути 

розрахована так (табл. 5). 

Отже, розраховуємо економію витрат на 
кожному м2 

 полірування поверхні міді 
(сплавів): 5,50 – 1,15 = 4,35 грн. Отримані дані 
дозволяють зробити висновки, що в обсязі 
річної виробничої програми (1200 м2

) може 
бути отриманий такий економічний   ефект   за  
рахунок економії матеріальних витрат: 4,35 × 

1200 = 5220 грн. 

Під час технологічного процесу обробки 

поверхні металу виробу з 1 м2
 стравлюється 

0,008 кг міді та її сплавів і виділяється 7,6 г 
NO2 з 1 м2

 поверхні металу. Отриманий 

результат дозволяє зробити висновки, що в 
обсязі річної виробничої програми (1200 м2

) 

втрати металу сягають 9,6 кг, що складає, за 
умов вартості міді та її сплавів 60000 грн/т, 
576 грн. 

Отримані дані дозволяють зробити 

висновки, що в обсязі річної програми (1200 

м2
) може бути отриманий економічний ефект 

за рахунок економії металу під час проведення 
технологічного процесу обробки (ринкова ціна 
мідних сплавів у середньому 60000 грн/т): 

5760 – 576 = 5184 грн. на рік. 

Сумарний економічний ефект впровад-

ження рекомендованої технології тільки за 
рахунок економії реактивів і матеріалів 
складає 10404 грн. на рік. 

Можна зробити висновок, що переведення 
підприємства на запропоновану технологію 

полірування виробів з міді та її сплавів 
дозволить отримати значну економію витрат. 

Крім економічного ефекту, впровадження 
рекомендованих складів розчинів дозволяє 
отримати значний екологічний ефект. Згідно з 
проведеними нами дослідженнями, суттєво 

скорочується об’єм відпрацьованих розчинів і 
концентрація в них сполук металів. 

Розрахунок зміни питомої кількості 

забруднюючих речовин 

Розрахунок річних об’ємів відпрацьованих 

розчинів 
Процеси травлення сталі. Під час 

застосування технології травлення поверхні 
виробів з сталі, що використовується на даний 

час на ТОВ «Машзавод» м. Чернівці питомі 
об’єми відпрацьованих розчинів, які 
підлягають очистці складають 12 л/м2

. В обсязі 
річної виробничої програми (3000 м2

) об’єм 

відпрацьованого розчину складає 12 × 3000 = 

36000 л на рік. 

При впровадженні рекомендованих 

технологій питомі об’єми відпроцьваних  

розчинів, що підлягають очистці, складають 
відповідно 3,5 та 3 л/м2

, що в обсязі річної 
виробничої програми (3000 м2

) складає 3,5 × 

3000 = 10500 л на рік та 3,0 × 3000 = 9000 л на 
рік. 

Враховуючи, що під час проведення 
очистки на очисних спорудах ТОВ 

«Машзавод» у природні водойми скидаються 
води з фіксованою, прийнятною концентра-
цією сполук металів, то скорочення об’єму 

стічних вод, що утворюються внаслідок 

проведення процесу, в 3,5 – 4 рази буде 
супроводжуватись аналогічним скороченням 

сполук заліза, які скидаються разом з 
очищеними стічними водами. 

Процеси полірування міді та її сплавів. 
Під час застосування технології полірування 
поверхні виробів з міді, що використовується 
на даний час на ТОВ «Машзавод» м. Чернівці, 
питомі об’єми відпрацьованих розчинів, що 

підлягають очистці, складають 4 л/м2
. В обсязі 

річної виробничої програми (1200 м2
) об’єм 

відпрацьованого розчину складає 4 × 1200 = 

4800 л на рік. 

Впровадження рекомендованих технологій 

питомі об’єми відпроцьваних розчинів, що 

підлягають очистці, складає 0,65 л/м2
, що в 

обсязі річної виробничої програми (1200 м2
) 

складає 0,65 × 1200 = 780 л на рік. 

 

 
Таблиця 5 

Розрахунок вартості реагентів для приготування розчину травлення 

Вид матеріалу Кількість  на 1 м2
 

Ціна за одиницю  

виміру, грн. 
Вартість, грн. 

H3PO4 (d = 1,834 г/см3
) 0,090 л 4,35 0,39 

CH3COOH (d = 1,049 г/см3
) 0,080 л 4,95 0,40 

HNO3 (d = 1,340 г/см3
) 0,050 кг 1,50 0,08 

Тіосемикарбазид 0,0007 400,00 0,28 

РАЗОМ 1,15 
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Враховуючи, що під час проведення 
очистки на очисних спорудах ТОВ 

«Машзавод» у природні водойми скидаються 
води з фіксованою, прийнятною концентра-
цією сполук металів, то скорочення об’єму 

стічних вод, що утворюються внаслідок 

проведення процесу, в 6 разів буде 
супроводжуватись аналогічним скороченням 

сполук заліза, які скидаються разом з 
очищеними стічними водами. 

 

Розрахунок річних об’ємів викидів оксидів 
нітрогену 
Процеси травлення сталі. Під час 

застосування технології травлення поверхні 
виробів зі сталі, що використовується на даний 

час на ТОВ «Машзавод» м. Чернівці питомі 
викиди оксидів нітрогену 37,5 г/м2

. В обсязі 
річної виробничої програми (3000 м2

) маса 
оксидів нітрогену, що утворюються складає 
37,5 × 3000 =  112,5 кг на рік. 

Впровадження рекомендованих технологій 

питомі кількості оксидів нітрогену складають 
відповідно 4,5 та 3,75 г/м2

, що в обсязі річної 
виробничої програми (3000 м2

) складає 4,5 × 

3000 = 13,5 кг  на рік та 3,75 × 3000 = 11,25 кг 
на рік. 

Процеси полірування міді та її сплавів. 
Під час застосування технології полірування 
травлення поверхні виробів з сталі, що 

використовується на даний час на ТОВ 

«Машзавод» м. Чернівці, питомі викиди 

оксидів нітрогену 76 г/м2
. В обсязі річної 

виробничої програми (1200 м2
) маса оксидів 

нітрогену, що утворюються, складає 76 × 1200 

= 91,2 кг на рік. 

Впровадження рекомендованої технології 
питома кількість оксидів нітрогену, складає 7,6 

г/м2
, що в обсязі річної виробничої програми 

(1200 м2
) складає 7,6 × 1200 = 9,12 кг  на рік. 

Враховуючи, що оксиди нітрогену 

утворюються безпосередньо в цеху і 
витягуються з приміщення вентиляційною 

системою без проведення спеціальної очистки, 

можна вважати, що вся кількість оксидів 
нітрогену викидається в атмосферне повітря. 
Отже, впровадження рекомендованих складів 
розчинів для травлення поверхні сталі 
дозволяє в 9-10 разів скоротити викид 

газоподібних токсичних речовин в атмосферне 
повітря під час проведення хімічної обробки 

поверхні металу. 

Крім безпосереднього екологічного ефекту, 

скорочення викидів дає також економічний 

ефект. Скорочення об’ємів відпрацьованих 

розчинів супроводжується скороченням витрат 
на проведення їх очистки та сплати за викиди 

у навколишнє середовище очищених стічних 

вод. 

Враховуючи, що перед проведенням 

очистки стічних вод відпрацьовані розчини, 

що утворилися під час проведення різних 

технологічних операцій змішують, визначити 

конкретний економічний ефект впровадження 
запропонованих розчинів важко. 

Впровадження запропонованих технологій 

дозволить скоротити сплату за викиди в 

атмосферне повітря оксидів нітрогену. 

 

Отже, проведені дослідження показали 

можливість ефективного застосування 
органічних сполук, що містять у складі 
молекули похідних аміно– та тіо– групи у 

розчинах хімічної обробки поверхні металів. 
Установлено, що застосування для проведення 
технологічних операцій розчинів 
рекомендованого складу дозволяє значно 

поліпшити екологічні та технологічні 
параметри проведення процесу, що дозволяє 
рекомендувати до впровадження на 
виробництві розроблені нами склади розчинів 
травлення сталі та полірування міді та її 
сплавів. 

Розроблені розчини очищення та травлення 
вуглецевих сталей та полірування виробів із 
міді та її сплавів мають такі переваги, 

порівняно з тими, що використовуються на 
виробництві в даний час: 

– значно скорочуються викиди газоподібних 

забруднюючих речовин й об’єми відпра-
цьованих розчинів під час проведення 
операцій хімічної обробки поверхні мета-
лів у розчинах запропонованого складу; 

– застосування запропонованих інгібіторів 
приводить до зменшення швидкості розчи-

нення основного металу, що підвищує 
продуктивність робочих розчинів, а також 

поліпшує механічні характеристики дета-
лей, які обробляються даними розчинами, 

суттєво зростає якість обробки поверхні; 
– запропоновані склади розчинів характе-
ризуються великою стабільністю, що 

виражається збільшенням терміну його 

зберігання в з одного місяця до трьох; 

– використання запропонованих розчинів 
забезпечує якісну обробку поверхні 
металів під час технологічних операцій у 

промислових масштабах, використовують-
ся доступні компоненти. Розчин 

характеризується високими експлуатацій-

ними характеристиками. 
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Summary 

V. R. Vodyanka. S. D. Boruk, S. V. Kushnir 

ADVANCES IN ENVIRONMENTAL SAFETY  
OF SURFACE CHEMICAL TREATMENT OF METALS  

It was found that some organic compounds containing derivatives with amino- and thio- groups can be 

effectively used in the metal surface chemical treatment compositions. Environmental and technological 

characteristics of the treatment process can be significantly improved on condition of using of such 

compounds. Some original compositions can be recommended for industrial etching of steel and chemical 

polishing of copper or copper alloys. 
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ВПЛИВ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОГО МОДИФІКУВАННЯ  
НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАЗАЛЬТОВОГО ТУФУ 

Досліджено вплив термічної та хімічної обробок на механічну міцність, питому поверхню та ступінь 

декатіонування гранул базальтового туфу. Показано, що комплексне модифікування поверхні базальтового 

туфу дозволяє отримати матеріал з прогнозованими фізико-хімічними властивостями.  

Ключові слова: базальтовий туф, сорбційні властивості, термічна обробка, хімічне модифікування. 

 

Серед сучасних природоохоронних заходів 
із попередження забруднення водних об’єктів, 
важлива роль належить сорбційним методам 

очищення природних і стічних вод за участю 

природних мінеральних сорбентів. Такі відомі 
природні сорбенти, як цеоліти, монтмори-

лонітові та палигорскітові глини, діатоміти й 

опоки, завдяки доступності, невисокій вартості 
та поліфункціональним сорбційним власти-

востям широко використовуються у техно-

логіях водоочищення та водопідготовки.  

Базальтові туфи – мінерали вулкано-

генного походження, за хімічним складом і 
структурно близькі до цеолітів. Висока хімічна 
й термічна стійкість, значні поклади у надрах 

України дають підстави розглядати базальтові 
туфи (БТ), як перспективну мінеральну 

сировину, що знайде практичне застосування 
під час розв’язання актуальних екологічних 

проблем водних об’єктів. 
Необхідна умова ефективного застосуван-

ня природних сорбентів як фільтруючих мате-
ріалів, йонообмінників і власне сорбентів – 

знання хімії їх поверхні, колоїдно-хімічних, 

структурно-сорбційних та іонообмінних Влас-
тивостей. Вивченню названих питань приді-
ляється велика увага як у нашій країні, так і за 
рубежем. Досліди у цій галузі – теоретична 
основа раціонального підбору природних 

сорбентів для їх використання у процесах 

очистки води від дисперсних домішок, 

молекулярно та йонно-розчинених речовин. 

 

Експериментальна частина 

Залежно від геологічних умов формування 
туфи різних родовищ мають відмінні фізико-

хімічні властивості та мінералогічний склад. 

Так, туфи кар'єру Полиці, згідно з даними 

рентгеноструктурного й термічного аналізів, у 

середньому містять 65,0 % смектитів і 28,17 % 

анальциму [1]. 

До складу досліджуваних базальтових 

туфів (родовище "Полицьке ІІ" Рівненська 

область) входять, %: цеоліти (клиноптилоліт, 
морденіт) – 35–40, монтморилоніт – 30–40, 

польові шпати – 10–15, кремнезем – 5, гематит 
3–5. Туфи цього родовища являють 
висококремнисті мінерали (Si/Al = 5,2–5,3) із 
підвищеним вмістом Феруму [2].  

Узагальнення результатів хіміко-аналі-
тичних досліджень показує, що, крім 

макрокомпонентів (Si, Al, Fe, Mg), базальтові 
туфи містять біогенні елементи (Na, Ca, K), а 
також у незначних кількостях мікроелементи 

(Zn, Co, Cu, Ті). 
Аналіз розчинів кислот, які використову-

вали для хімічного модифікування БТ 

проводили методами гравіметрії (визначення 
макрокомпонентів), полуменевої фотометрії 
(визначення біогенних елементів) й атомно-

абсорбційної спектроскопії (визначення 
мікроелементів) [3–5].  

Для дослідження фізико-механічних 

властивостей гранул БТ використовували 

відомі методи, описані у працях [6, 7]. Питому 

поверхню зразків БТ визначали методом 

теплової десорбції азоту [8].  

Аналіз сучасних тенденцій у галузі 
створення ефективних сорбентів на основі 
природної мінеральної сировини шляхом 

модифікування поверхні показує, що засоби 

цілеспрямованого впливу на структуру й 

адсорбційні властивості мінералів – термічна й 

хімічна обробки [9, 10]. 

Проведені нами дослідження показали, що 

термічна обробка має суттєвий вплив на 
фізико-механічні властивості БТ, які 
відповідальні за його сорбційні властивості. 

Як показують одержані дані (рис. 1, 2) 

питома поверхня та пористість гранул 

базальтового туфу (1,0<d<2,0 мм) залежать від 

температури їх прожарювання. При цьому, 

обидві залежності мають аналогічний характер 

– досягають екстремальних значень для гра-
нул, прожарених в інтервалі температур 200–

400 °С. За вищих температур прожарювання 
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спостерігається стійка тенденція до зменшення 
питомої поверхні та пористості гранул. 

Екстремальний характер цих залежностей 

може бути пов'язаний з виділенням 

гігроскопічної та цеолітної води, яка, згідно з 
даними [11], якраз і відбувається у вказаному 

інтервалі температур. 
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Рис. 1. Вплив температури прожарювання на 

величину питомої поверхні гранул базальтового 

туфу (час прожарювання 4 год) 
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Рис. 2. Вплив температури прожарювання на 
пористість гранул базальтового туфу (час 

прожарювання 4 год) 

 

Під час використання природних 

мінеральних сорбентів для очищення 
технологічних газів і промислових стічних вод 

у динамічному режимі важливий фактор, який 

визначає їх експлуатаційні характеристики, – 

механічна міцність сорбентів [12]. 

Як видно із рис. 3, міцність гранул БТ, 

практично, лінійно зростає з підвищенням 

температури їх прожарювання. Рентгено-

фазовий аналіз [13] показав, що під час 
прожарювання базальтового туфу в інтервалі 
температур 105–1000 °С не спостерігається 
утворення нових фаз. Тому підвищення 
механічної міцності в результаті термічної 
обробки, імовірно, зумовлено структуризацією 

БТ унаслідок виділення конституційної води. 

Підтвердженням сказаному може бути той 

експериментально встановлений факт, що 

насипна вага, істинна й уявна густини гранул 

базальтового туфу мало змінюються в 
результаті термічної обробки, а міцність 
гранул на стирання підвищуються (табл. 1). 
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Рис. 3. Вплив температури прожарювання гранул 

базальтового туфу на межу міцності під час 
стискання (час прожарювання 4 год) 

 

Отже, проведені експерименти засвідчили 

суттєвий вплив термічної обробки на фізико-

хімічні характеристики базальтового туфу, які 
визначають його технологічну й експлуа-
таційну сорбційну активність. 

 

 
Таблиця 1 

Вплив термічної обробки на фізико-хімічні властивості гранул базальтового туфу 

Питома  
густина, г/см3

 

Температура  
прожарювання, 

°С 

Насипна  
вага, г/см3 

Істинна уявна 

Коефіцієнт  
стирання, % 

105 1,09 2,75 1,95 74,6 

250 1,11 2,88 1,95 76,2 

500 1,20 2,90 2,12 80,5 

750 1,25 2,95 2,18 84,4 

1000 1,25 2,98 2,30 86,2 
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Проведені нами дослідження [14] показали, 

що кислотна обробка базальтового туфу 

специфічна, її ефективність залежить від типу 

кислоти. У випадку хлоридної, нітратної та 
сульфатної кислот у процесі обробки 

відбувається вимивання оксидних фаз з 
поверхні БТ, унаслідок чого зростає 
дефектність поверхні. До аналогічного 

висновку приходять автори роботи [15]. 

Досліджуючи вплив кислотної обробки на 
хімічний склад й адсорбційні параметри 

бентоніту та каоліну, вони встановили, що з 
підвищенням концентрації сульфатної кислоти 

в розчині зростає питома поверхня 
досліджуваних сорбентів, а також поверхнева 
концентрація активних центрів. Під час 
обробки БТ у розчинах фосфатної, а також 

сульфатної кислот зміна адсорбційних 

властивостей досліджуваного мінералу може 
бути також зумовлена утворенням нових фаз 
(наприклад: Са3РО4 та CaSO4). 

В роботі [16] показано, що після обробки 

вермикуліту в розчинах H2SO4 зникають деякі 
дифракційні максимуми, а замість них на 
дифрактограмах з'являється широка дифузійна 
смуга з центром 3,94 Ǻ, яка характерна для 
аморфного SiO2. Під час кислотної обробки 

монтморилоніту спостерігається сильне 
зменшення інтенсивності відбивання 15 Ǻ, що 

свідчить про порушення періодичності у 

структурі мінералу. Автори [17] на основі 
рентгеноструктурних досліджень зробили 

висновок, що активований розчинами H2SO4 

монтморилоніт можна розглядати як суміш 

двох фаз – вихідного мінералу та SiO2. 

Аналіз дифрактограм зразків БТ, які 
піддавалися кислотному модифікуванню пока-
зують, що природа кислоти впливає на якісні 
та кількісні характеристики дифрактограм. 

Так, серед піків, які в результаті кислотної 
обробки змінюють свою інтенсивність, можна 
виділити декілька груп (табл. 2).  

У першу групу входять дифракційні 
максимуми, інтенсивність яких незалежно від 

природи кислоти, зростає. До них належать 
максимуми, кути відбивання яких охоплюють 
смугу від 17°00' до 27°32'. Характерна 
особливість максимумів цієї групи – те, що 

обробка БТ у H2SO4 призводить до більш 

суттєвого зростання інтенсивності, ніж 

обробка в НС1. Наприклад, при куті 
відбивання 17°00' інтенсивність дифракцій-

ного максимуму зростає в 1,27 рази, у випадку 

обробки БТ сульфатною кислотою, а обробка в 
НСl підвищує інтенсивність лише в 1,02 рази. 

 

 

Таблиця 2  

Вплив кислотних обробок базальтового туфу на 
інтенсивність дифракційних максимумів 

Інтенсивність, % 

Кут Необроблений  

зразок (105 °С) 

Обробка  
в H2SO4 

Обробка 
в НС1 

17°00' 19,0 24,2 20,5 

23°27' 34,7 37,8 35,4 

26°40' 100,0 100,0 100,0 

27°32' 52,6 58,0 56,4 

30°40' 20,8 20,2 20,0 

33°00' 38,1 37,4 38,5 

35°32' 38,1 34,8 35,9 

49°27' 18,5 19,2 17,9 

50°54' 14,4 13,6 15,4 

54°00' 20,2 20,2 21,0 

64°00' 17,3 16,6 18,5 

90°54' 6,9 5,0 6,1 

 

Другу групу складають дифракційні 
максимуми інтенсивності яких зменшується в 
результаті кислотної обробки. Це максимуми 

при кутах відбивання 35°32' та 90°54'. Як і у 

попередньому випадку, обробка в розчині 
H2SO4 призводить до більш помітних змін, ніж 

обробка в НС1. Для кута відбивання 90°54' 

сульфатна обробка зменшує інтенсивність піка 
в 1,38 рази, а хлоридна – в 1,13 рази. 

Третя група об'єднує дифракційні макси-

муми, характер зміни інтенсивності яких 

залежить від природи кислоти. Сюди входять 
максимуми при кутах відбивання: 33°00', 

49°28', 50°54', 54°00' та 64°00'. Особливість 
максимумів цієї групи – те, що обробка БТ у 

H2SO4 викликає зменшення їх інтенсивності, а 
обробка в НС1 навпаки – збільшення. Виняток 

складає дифракційний максимум за Θ = 49°27', 

де спостерігається протилежна залежність 
(табл. 2). 

Отже, аналіз одержаних результатів 
дозволяє зробити певні висновки щодо впливу 

кислотного модифікування на фазовий склад 

базальтового туфу. 

1. Обробка БТ у розчинах НС1 та H2SO4 

не призводить до появи нових 
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дифракційних максимумів. Цей факт 
свідчить про те, що в результаті 
кислотної обробки розчином НС1 не 
утворюються малорозчинні хімічні 
сполуки, які формують нові фази у 

складі базальтового туфу. 

2. Наявність дифракційних максимумів, 
які симбатно змінюють свою 

інтенсивність під час обробки в H2SO4 

та в НС1 вказує на те, що характер 

хімічних процесів, які викликають ці 
зміни не залежить від природи 

кислоти. Такими процесами, на нашу 

думку, можуть бути процеси 

розчинення окремих фаз БТ у кислотах 

із переходом продуктів розчинення в 

об'єм маточного розчину. 

 

Зроблені висновки узгоджуються з резуль-
татами хімічного декатіонування БТ хлорид-

ною кислотою (табл. 3). 

Наведені в табл. 3 результати були 

отримані на основі хімічного аналізу 

фільтратів і промивних вод, які утворюються 
після кислотного модифікування базальтового 

туфу. Ступінь декатіонування обчислювали за 
формулою: Β = (1 – Ср/С0)

.
100 %, де: Ср – 

концентрація металу в розчині; С0
 

– кон-

центрація металу у твердій фазі базальтового 

туфу. 

Аналіз отриманих даних показує, що за 
рівних умов експерименту, підвищення 
концентрації хлоридної кислоти активує 
процес хімічного декатіонування туфу. 

Аналогічні результати були отримані рядом 

авторів, які досліджували процеси кислотної 
обробки природних мінеральних сорбентів. 
Узагальнення результатів робіт [18–20] 

дозволяє подати ряди кислотного декатрону-

вання (обробка HCl) деяких природних 

мінеральних сорбентів:  
• клиноптилоліт (родовище „Крайни-

ківське”, Закарпатська область): 

 Na > Ca >Al > K 

• цеолітизований туф (родовище 
„Лютог”, о. Сахалін Російська Федерація):  

Ca = Mg > Na > Fe > K > Al 

• клиноптилоліт (родовище „Бадхиз”, 

Туркменія): 
Mg > Fe > Na > Са > Al > К 

• (родовище „Липча”, Закарпатська 
обл.): 

Na > Fe > Mg > К > Са > Al 

Для досліджуваного базальтового туфу 

ступінь декатіонування у розчинах хлоридної 
кислоти зменшується в ряду: 

Mg > Na > Са > Fe > Al > К. 

Отриманий нами ряд, практично, збігається 
з рядами кислотного декатіонування клино-

птитлолітів Закарпаття та Туркменії, не зважа-
ючи на те, що хімічний склад базальтового 

туфу та клиноптитлолітів дещо відмінний. 

На рис. 4–6 подані результати, які відобра-
жають вплив температури попереднього 

прожарювання гранул базальтового туфу на 
ступінь вимивання Алюмінію, Феруму, 

Кальцію, Магнію, Натрію та Калію 

концентрованою хлоридною кислотою. 

Як випливає з одержаних даних (рис. 4–6), 

температура попереднього прожарювання по-

різному впливає на ступінь вимивання 
основних компонентів базальтового туфу, 

однак, для всіх визначуваних компонентів 
спостерігається однакова тенденція – для 
зразків туфу прожарених за температур вище 
400 

0С, ступінь декатіонування зменшується. 
Найбільшою мірою вона характерна для 
Магнію та складає 48%. Отже, вплив 
температури попереднього прожарювання на 
ступінь декатіонування базальтового туфу 

розчинами HCl посилюється в ряду: 

K < Al < Ca < Fe < Na < Mg. 

 

 

Таблиця 3 

Вплив концентрацій хлоридної кислоти на ступінь декатіонування базальтового туфу (співвідношення 
„туф:розчин кислоти” = 1:1,25; t = 95– 98 

0С; час – 3 год) 

Ступінь декатіонування, % СHCl 

моль/дм3 
Al Fe Ca Mg Na K 

0,5 16,3 17,0 23,2 48,5 60,5 5,5 

1,0 25,0 23,5 38,0 62,6 73,3 7,5 

2,0 33,7 30,2 46,2 78,5 75,2 15,0 

4,0 42,0 40,0 56,7 85,4 75,6 19,2 

6,0 48,3 47,5 60,0 90,0 77,5 22,0 

8,0 49,0 56,2 61,3 96,2 78,0 24.2 

10,0 51,3 57,0 62,5 98,5 78,4 25,0 
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Рис. 4. Вплив температури попереднього 

прожарювання гранул базальтового туфу на 
ступінь вимивання Феруму (1) та Алюмінію 

(2) 
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Рис. 5. Вплив температури попереднього 

прожарювання гранул базальтового туфу на 
ступінь вимивання Магнію (1) та Кальцію (2) 
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Рис. 6. Вплив температури попереднього 

прожарювання гранул базальтового туфу на 
ступінь вимивання Натрію (1) та Калію (2) 

 

Відомо [21], що у процесі термічної 
обробки відбувається ступінчасте видалення 
води із природних мінералів. При цьому, за 
температури 105 

0С виділяється гігроскопічна 
вода, за 180 

0С – кристалізаційна, а за 
температур вище 350 

0С 
– цеолітна вода. Крім 

цього, термічна обробка призводить до зміни 

структурних параметрів цеолітів. Так, прожа-
рювання цеоліту Холінського родовища за 
температури 800 

0С викликає зменшення 
параметра елементарної комірки з 158,52 нм 

до 157,83 нм, яке супроводжується зниженням 

вмісту кристалічної фази з 85 % до 46 % [22]. 

Як наслідок таких структурних змін, адсорб-

ційна активність цеолітів може зростати або 

зменшуватися. Автори [23] досліджуючи 

вплив термічної обробки на адсорбційні 
властивості морденту, встановили, що з під-

вищенням температури попереднього прожа-
рювання адсорбційна ємність морденту до 

парів води та бензолу зменшується. На основі 
рН-метричних і спектральних досліджень 
зроблено висновок, що зменшення адсорбцій-

ної ємності морденіту зумовлене процесами 

гідролізу поверхневих активних центрів, які 
зазнали структурних змін у результаті 
попередньої термічної обробки адсорбента. 

Отже, аналіз отриманих результатів та їх 

зіставлення з літературними даними показує, 
що в особливостях впливу хіміко-термічного 

модифікування на властивості цеолітних 

мінералів і базальтового туфу є багато 

спільного, що дозволяє розглядати останній як 

перспективний адсорбційний матеріал. 

 

Висновки 

1. Термічна обробка гранул базальтового 

туфу в інтервалі температур 100–500
 оС 

призводить до зростання її питомої поверх-

ні та пористості. Подальше підвищення 
температури обробки викликає зниження 
значень цих параметрів.  

2. Прожарювання гранул базальтового туфу в 
інтервалі температур 100–1000 

оС супро-

воджується підвищенням їх механічної 
міцності на стискання та стирання. 

3. Ступінь декатіонування базальтового туфу 

зростає з підвищенням концентрації 
хлоридної кислоти й посилюється в ряду 

K<Al<Fe<Ca<Na<Mg. 

4. Попередня термічна обробка базальтового 

туфу в інтервалі температур 100–500 
оС 

активує процеси кислотного декатрону-

вання.  
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Summary 

Voloschuk A.G, Tsimbalyuk V.V., Kobasa I.M. 

AN INFLUENCE OF THERMAL AND CHEMICAL MODIFICATION  
ON PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF THE BASALT TUFA 

An influence of thermal and chemical processing on mechanic durability, specific surface area and de-

cathionizing degree of the basalt tufa grains has been investigated. It has been shown that a complex 

modification of the tufa surface ensures obtaining a material with pre-planned physico-chemical properties. 
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ВПЛИВ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ КРЕМНІЄВИХ ПЛАСТИН  
НА КІНЕТИКУ ФОРМУВАННЯ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ 

Досліджено зміну морфології поверхні кремнієвих пластин на різних стадіях попередньої та фінішної 
обробки, а також вплив фінішної обробки на морфологію поруватого кремнію, отриманого анодуванням із 

внутрішнім і зовнішнім джерелом струму. На основі струмо-часових залежностей І=f(τ) процесів 

анодування показано вплив фінішної обробки кремнієвих пластин на кінетику формування поруватого 

кремнію. Використано режим інверсії зображення, який забезпечує високу контрастність морфологічних 

змін поверхні та поліпшує роздільну здатність оптичного методу досліджень. 

Ключові слова: попередня обробка, фінішна обробка, кремнієві пластини, густина струму, процес 

анодування, поруватий кремній. 

 

Вступ 
Поверхнево-модифікований кремній, в 

тому числі поруватий Si (por-Si) та 
аморфізований (α-Si), наразі знаходять широке 
застосування в електронній техніці як базовий 

матеріал для створення люмінесцентних 

пристроїв, структур для сонячних елементів, 
різноманітних сенсорів для потреб екології, 
медицини, біології та ін. [1].  

Параметри електронних приладів суттєво 

залежать від структурного і фізико-хімічного 

стану поверхні напівпровідникових кристалів і 
пластин. При цьому найбільш привабливий 

фактор – можливість суміщення типових 

методів фізико-хімічної обробки поверхні 
напівпровідникових пластин і технологічних 

операцій, які використовуються для 
формування елементів інтегральної електро-

ніки (ЕІЕ) з методами модифікації поверхні Si 

в одному технологічному циклі. Оскільки саме 
фізико-хімічні методи обробки поверхні 
напівпровідника в подальшому найбільше 
впливають на електрофізичні характеристики 

й електронні параметри ЕІЕ, то в 

технологічному циклі проводять не тільки 

попередню та міжопераційну обробки Si-

пластин, а й застосовують перед кожним 

етапом фінішну обробку (ФО). Мета її – 

отримання реально чистої поверхні підкладки 

з мінімально можливою поверхневою 

концентрацією неконтрольованих іонних і 
молекулярних забруднень [2, 3]. Для цього 

використовують обробку Si-пластин у 

розчинах комплексоутворюючих реагентів, у 

яких одним з компонентів є окиснювач (Н2О2, 

HNO3, галогени та ін.), що забезпечує розрив 
ковалентних зв’язків поверхневого шару 

напівпровідника, а другим компонентом – 

розчинник продуктів реакції (водний розчин 

кислот, лугів, органічних сполук та ін.). 

Аналіз вмісту залишкових забруднень на 
поверхні пластин після різних способів ФО [2] 

показує, що найліпші результати дає викорис-
тання послідовної обробки Si-пластин у кис-
лотно-пероксидних – HCl:H2O2:H2O (КПР) та 
амоніачно-пероксидних – NH4OH:H2O2:H2O 

(АПР) розчинах. Водночас використання окре-
мо обробок у КПР або АПР дає значно гірші 
результати.  

Метою роботи було дослідження впливу 

способу ФО поверхні Si-пластин на особли-

вості кінетики початкового етапу анодного 

розчинення кристалічного кремнію. Вибір у 

якості об’єкта досліджень початкових стадій 

анодного розчинення Si зумовлений тим, що 

саме на цих стадіях можна очікувати прояв 
впливу хімічної чистоти, структурного й 

електронного стану поверхні підкладки на 
перебіг процесу пороутворення [4]. 

 

Методика експерименту 
В експериментах використовували шліфо-

вані кремнієві пластини р-типу провідності, 
орієнтації (111) з питомим опором ρ = 

10 Ом·см. Попередню обробку проводили 

згідно з [5]. У якості омічного контакту до р-Si 

використовували індій. Для дослідження 
впливу різних фізичних факторів, зокрема 
прояву крайового ефекту [6], гідростатичного 

тиску в розчині та ін., на кінетику анодного 

розчинення кремнію застосовували платинові 
контрелектроди у вигляді сітки циліндричної 
форми та суцільної пластини, а також різне 
взаєморозміщення електродів у електрохі-
мічній комірці. Розчини для хімічної обробки 

та електроліту готували з реактивів марки “ос. 
ч.” таких концентрацій (мас. %): Н2О2–33, 

HCl–37, HNO3–76, NH4OH–25, НF–48, 

С2Н5ОН–96. Електроліт – суміш НF:С2Н5ОН в 

об’ємному співвідношенні 1:1 для анодування 
з зовнішнім джерелом струму [7]. Під час 
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анодування без зовнішнього джерела струму 

[8] в суміш добавляли окиснювач Н2О2. При 

цьому для отримання однорідних структур 

поверхнево-модифікованого кремнію, джерело 

струму (ТЕС-13) використовували в режимі 
постійної фіксованої густини струму в 

діапазоні 5÷100 мА/см2
. Дослідження кінетики 

процесу анодування проводили з початковим 

значенням густини струму в комірці 
75 мА/см2

. Після попередньої обробки Si-

пластини піддавали фінішній обробці, варіанти 

якої наведені в таблиці 1. 

Вплив різних варіантів ФО на кінетику 

початкового формування por-Si вивчали за 
результатами струмо-часових залежностей 

І=f(τ) процесів анодування, а також, досліджу-

ючи морфологію поверхні та поперечних 

сколів Si-пластин, методами оптичної мікро-

скопії та металографії. Для підвищення рель-
єфного контрасту і виявлення певних особи-

востей морфологічних змін застосовували 

методику інвертування зображень. 

Результати та їх обговорення 

Дослідження морфологічних змін Si-

пластин на різних стадіях попередньої обробки 

(рис. 1) показує, що застосування селективного 

Р-травника (HNO3:HF:СН3СООН=5:3:3) (рис. 
1в) дозволяє виявити певні структурні 
особливості на шліфованих пластинах (рис.1а). 
Попередня обробка в органічних розчинниках, 

зокрема в киплячому ацетоні (рис. 1б) та ФО в 
КПР (H2O2:HNO3:H2O= 3:5:7, 10 хвилин) (рис. 

1г) поліпшують структурну однорідність 
поверхні. Ймовірно, що на стадії попередньої 
обробки однорідність поверхні Si-пластин 

поліпшується за рахунок видалення залишків 
шліфувальних суспензій та органічних 

забруднень, але при цьому не видаляються 
адсорбовані іонні забруднення. Відомо, що на 
шліфованій поверхні кремнію, незалежно від 

кратності застосування попередньої обробки, 

містяться домішки більше десяти хімічних 

елементів [9]. Фінішна обробка дозволяє 
видалити значну кількість іонних й атомних 

забруднень, що робить поверхню більш 

хімічно однорідною.  

Вплив ФО на процеси анодування Si-

пластин досліджували, використовуючи 

окремо методики анодного розчинення 
кремнію з внутрішнім джерелом струму та з 
застосуванням зовнішнього джерела струму [7, 

8]. Аналіз характеру морфологічних змін 

поверхні Si-пластин свідчить про те, що 

незалежно від способу анодування процес 
пороутворення відбувається за однаковим 

механізмом. Однак при анодуванні з 
внутрішнім джерелом струму інтенсивність 
даного процесу нижча і для його активації 
доцільно використовувати сітчастий 

платиновий контрелектрод й окиснювач H2O2. 

Металографічні знімки анодованої поверхні Si 

показують, що спостерігаються крупноблокові 
утворення (20÷40 мкм (рис. 2)), розмірність 
яких залежить від ФО. 

 

Таблиця 1  

Варіанти фінішної обробки Si-пластин 

Компоненти розчинів фінішної обробки,  

об’ємні співвідношення 
№  

варіан
-та 

Етапи  

варіан
-тів H2O2 NH4OH НСl НNO3 HF КОН H2O 

Час 
оброб-

ки 

рН сере-
довища 

1.1. 1 1     6 10 хв. 10,668 1. 

1.2. 1  1    6 10 хв. -0,422 

2.1. 1 1     10 10 хв. 10,579 2. 

2.2. 3   5   7 10 хв. -0,725 

3. 3.1. 3   5   7 10 хв. -0,725 

5.1. 2 1    1 ваг.ч. 30 5 хв. 10,735 4. 

5.2. 1 1     4 10 хв. 10,597 

6.1. 2 1    1 ваг.ч. 30 5 хв. 10,735 

6.2.     1  4 20 с.  

5. 

6.3. 1  1    4 10 хв. -0,595 

7.1. 2 1    1 ваг.ч. 30 5 хв. 10,735 6. 

7.2.   3 1    5 хв. -1,710 

8.1. 3   5   7 10 хв. -0,725 

8.2.     1  4 20 с.  

7. 

8.3. 10 1     20 10 хв. 9,580 
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а) б) в)  г)  

д) е)  є)  ж)  
Рис.1. Зміна морфології поверхні Si-пластин на різних стадіях попередньої та фінішної обробки: а-г – оптичні 

та д-ж – відповідні інверсні зображення; а) необроблена шліфована p-Si-пластина;  
б) обезжирена у киплячому ацетоні; в) протравлена у Р-травнику HNO3:HF:CH3COOH (5:3:3); г) після фінішної 
обробки в КПР (H2O2:HNO3:H2O (3:5:7) 10 хвилин). Зображення одержані цифровою камерою з 10Х оптичним 

збільшенням у мікроскопі МБС-2, Х100 

 

а)  б)  в)  
Рис.2. Зміна морфології поверхні Si-пластин на різних стадіях анодування з внутрішнім джерелом струму: а) 

після фінішної обробки; б) після 4 хвилин анодування в електроліті HF:C2H5OH:H2O2 (5:5:1); в) після 12 хвилин 

анодування в тому ж електроліті. Зображення в металографічному мікроскопі ММР-4,  

загальне збільшення Х400 

 

На початковому етапі процесу анодування 
спостерігається зменшення розмірів блоків у 

3–5 разів (рис. 2б) із подальшим утворенням 

однорідної поверхні з характерним дрібно-

дисперсним рельєфом (рис. 2в). 
Узагальнення результатів експерименту 

показує, що під час проведення анодування Si-

пластини, вертикально розміщеної в середині 
циліндричної форми платинового контр-

електрода, можна виділити такі моменти: 

- процес анодного розчинення інтенсивніше 
відбувається на поверхні Si-пластини з того 

боку, де є електричний індієвий контакт, 
незважаючи на те, що платиновий електрод 

повністю “охоплює” обидві поверхні; 
- процес анодування інтенсивніше відбуваєть-
ся на межі поділу електроліт–повітря та 
супроводжується чітко вираженим крайовим 

ефектом, який за густини струму 50–

100 мА/см2
 через 20–30 хв може призводити до 

повного розтравлення Si-пластини. Зауважимо, 

що досить інтенсивне пороутворення 
спостерігається в ділянці над межею розділу 

електроліт-повітря, що, ймовірно, зумовлено 

дією летких компонентів, присутніх над 

розчином електроліту; 

- за оптимальною густиною струму 

анодування ~50 мА/см2
 на поперечних сколах 

Si-пластин спостерігається чітке формування 
макропористого рельєфу, зорієнтованого під 

певним кутом до поверхні (рис. 3а), що добре 
узгоджується з літературними даними;  

- за густиною струму 5–10 мА/см2
 через 20 

хвилин анодування товщина поверхнево-

модифікованого шару кремнію становить 60–

70 мкм (рис. 3б); 

- під час оптичного дослідження морфології 
поверхні анодованого кремнію на повітрі 

40 um 
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протягом перших 5–7 хвилин спостерігається 
формування плівки темно-бурого кольору, 

товщина якої швидко зростає і може досягати 

30–50 мкм (рис.3в); за збільшення товщини 

сформованої плівки в ній виникають 
деформація та розтріскування, що зумовлено 

внутрішніми механічними напругами; під 

плівкою залишається модифікований перехід-

ний шар товщиною 25–30 мкм.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис.3. Зміна морфології поверхні поперечних 

сколів пластин кремнію на різних стадіях 

анодування під час використання зовнішнього 

джерела струму: а) формування макропор на 
поперечних сколах за густини струму анодування 

~50 мА/см2
;
 б) за густини струму 5–10 мА/см2

 через 
20 хвилин анодування; в) формування плівки 

темно-бурого кольору. Зображення одержані 
цифровою камерою з 10Х оптичним збільшенням в 

мікроскопі МБС-2, Х100 

 

Більш детальний аналіз впливу ФО на 
процеси анодування кремнію можна провести 

за часо-струмовими характеристиками поро-

утворення (рис. 4). 

Варіант 1 (В1) – один з класичних методів, 
які використовуються в напівпровідниковій 

промисловості [2]. Дослідження залежностей 

І=f(τ) для В1 (рис. 4а, крива В1) показує, що 

протягом перших 4 хв ця залежність має 
квазіперіодичний характер із періодом повто-

рення Т=80÷90 с. При цьому зміну густини 

струму з часом можна змоделювати квазігар-

монічним законом, при якому амплітуда густи-

ни струму змінюється в межах ∆І=±15 мА/см2
 

відносно початкового значення І=75 мА/см2
. 

Протягом наступних 4 хв густина струму 

монотонно зменшується від 90 до 55 мА/см2
. 

У варіанті 2 (В2) перший етап ФО 

залишався таким, як і у В1, а на другому етапі 
замість HCl було використано HNO3 (рН 

розчину – 0,725). Це призвело, на відміну від 

В1, до різкого зростання анодної густини 

струму на перших 2 хв до 90 мА/см2
 і її 

подальшій стабілізації на рівні 65 мА/см2
 в 

інтервалі 5–7 хв. При цьому можна виділити 

одноперіодичне коливання струму з 
тривалістю Т~270 с. Починаючи з 7 хвилини 

процесу, густина струму лінійно зменшується 
від 65 до 25 мА/см2

. 

Під час дослідження впливу нітратної 
кислоти (ФО варіант 3) установлено, що 

характер залежності І=f(τ) суттєво змінився 
(рис.4б, крива В3). На вказаній залежності 
можна виділити чотири ділянки майже 
лінійного спадання густини струму з часом: 1) 

в діапазоні t=0÷100 с зі швидкістю υ≈0,3÷0,4 

мА·см-2
/с; 2) за 100 с < t < 300 с зі швидкістю 

υ≈0,05 мА·см-2
/с; 3) за 300 с < t < 400 с з υ≈0,15 

мА·см-2
/с; 4) вихід на насичення залежності 

І=f(τ) за t > 400 с зі значенням І~20 мА/см2
. 

Порівнюючи результати впливу варіантів 
В3 і В2, можна стверджувати, що ФО в АПР 

забезпечує “розщеплення” поверхні за рахунок 

розриву ковалентних зв’язків між Si-атомами 

або зв’язків між атомами адсорбованих 

домішок і поверхневих атомів кремнію. 

Можливо, що це призводить до утворення на 
поверхні Si ямок, які слугують затравками для 
процесу пороутворення. Залежно від режиму 

ФО можна вважати, що на поверхні Si 

формується перехідний шар певної товщини і 
складу, що і визначає характер залежностей 

І=f(τ) під час анодування. Отже, різні ділянки 

залежності І=f(τ) для В3 (рис. 4б) можна 
пояснити, наприклад, ефективним розчинен-

ням неконтрольованих домішок на першій 

ділянці (до Т=100 с) розчиненням буферного 

перехідного шару природного Si(IV) оксиду з 
утворенням затравок і далі перехід до 

квазістабільного режиму анодного розчинення 
Si після τ>400 с у режимі постійної густини 

струму І~20 мА/см2
. Із порівняння варіантів В2 

і В3, випливає, що ФО в АПР – активує процес 
пороутворення, тоді як ФО в КПР виконує 
функції хімічного полірування Si-пластин. 

200 um 
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Рис.4. Часові залежності густини струму на 
початковому етапі активації процесу 

пороутворення в поверхневих шарах кремнію після 
застосування різних варіантів фінішної обробки Si-

пластин:  

а) варіанти В1, В2, В4; б) варіанти В3, В5, В6, В7 

 

Для перевірки зробленого узагальнення 
використано варіант 4 (В4) ФО (крива В4 на 
рис. 4а), де обидва етапи реалізовано у вигляді 
обробок в АПР; з метою підвищення рН у 

розчині внесли 1 вагову частину KOH. Як і 
очікувалося, струм анодування при цьому 

наблизився до значень, які спостерігались у 

В1, і з незначними осциляціями ∆І=±10 мА/см2
 

залишався на рівні 65÷70 мА/см2
 протягом 

8 хв. 
Відомо, що після ФО поверхня кремнію 

досить активна і під час взаємодії з киснем 

утворюється плівка SiO2, яка може гальмувати 

процеси анодування. Враховуючи це, варіанти 

5 (В5) і 6 (В6) було реалізовано із застосу-

ванням, в першому випадку, проміжної оброб-

ки Si-пластин у HF, а у другому – з 
використанням на завершальному етапі оброб-

ки суміші HNO3:HCl=1:3. Проведені дослід-

ження показали, що залежності І=f(τ) для 
варіантів В5 та В6 аналогічні (рис. 4б) і 
складаються з двох лінійних ділянок. При 

чому, якщо на першій ділянці початкового 

етапу анодування швидкість спадання густини 

струму різна (υ=0,2 мА·см-2
/с за 0 с < t < 150 с 

для В5 та υ~0,1 мА·см-2
/с за 0 с < t < 200 с для 

В6), то на другій ділянці вказані параметри 

дуже близькі (υ~0,03 мА·см-2
/с) для обох варі-

антів і в межах похибки узгоджуються зі зна-
ченням υ~0,05 мА·см-2

/с для другої ділянки В3. 

На підставі отриманих результатів, можна 
стверджувати, що обробка в КПР пасивує 
поверхню Si, оскільки початкові залежності 
І=f(τ) другої ділянки для В6 приблизно на 20 % 

вищі, ніж для В5 і В3. З іншого боку, можливо, 

що певні неконтрольовані домішки на 
поверхні Si можуть виступати каталізаторами 

процесу анодування. Тому під час 
застосування КПР на завершальному етапі 
дещо зменшує початкові густини струму 

процесу анодування, але стабілізує їх за 
величиною, завдяки ефективному очищенню 

поверхні від домішок. 

Результати, які відображають вплив зміни 

порядку чергування етапів АПР і КПР із 
проміжною обробкою в HF аналогічно В5, 

наведені на рис. 4б. Як видно із залежності В7    

(рис. 4б), початкова стадія анодування Si в 
цьому випадку характеризується незначним 

зростанням густини струму і подальшим його 

монотонним спаданням на проміжку 60 с < t < 

240 с аналогічно В5. Однак за τ≈250 с густина 
струму анодування різко зростає до 90 мА/см2

. 

Зауважимо, що при цьому спостерігається 
квазіперіодичність зміни густини струму 

анодування, як і для В2 з періодом Т~250 –

270 с. 
Як показано в [3], АПР можуть проявляти 

як комплексоутворюючу функцію за рахунок 

NH4OH, так і сильну окиснювальну дію за 
рахунок Н2О2. При цьому розглядаються два 
можливих механізми утворення вільних 

радикалів ОН˙ та НО2˙: а) шляхом розкладання 
пероксиду без участі амоніаку; б) з утворенням 

комплексів типу Ме2+
(NH3)n, де Ме

n+
 – сліди 

іонів металів, що присутні в зоні реакції. 
Водночас обробка в КПР також призначена 
для видалення з поверхні важких металів. 
Враховуючи вищевказане та особливості 
експериментальних залежностей І=f(τ), можна 
припустити такий механізм впливу ФО на 
кінетику процесу пороутворення: 

- неконтрольовані домішки іонів металів на 
поверхні кремнію можуть бути центрами 

зародження пор на початковому етапі 
анодування; 
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-  під час обробки в АПР переважаючим 

може бути механізм утворення вільних 

радикалів ОН˙ та НО2˙, який протікає без 
участі амоніаку, а відповідно, після обробки 

на поверхні Si залишається значна кількість 
неконтрольованих іонних домішок, тому 

початковий етап анодування після ФО в 
АПР характеризується більшими значен-

нями густини струму; 

- фінішна обробка в КПР ефективніше 
видаляє металічні домішки, тому густини 

струмів анодування після такої обробки 

монотонно зменшуються; 
- зміна порядку етапів ФО у варіанті В7 і збіг 

графіків В5 і В7 на інтервалі 0 с < t < 240 с 
підтверджує якісне очищення поверхні Si, а 
зростання густини струму в наступний мо-

мент часу, можливо, зумовлене окисню-

вальною дією АПР на другому етапі 
варіанта В7. 

Висновки 
Фінішна обробка поверхні Si пластин 

суттєво впливає на кінетику початкового етапу 

процесу анодування. 
Процес пороутворення протікає з більшою 

інтенсивністю після фінішної обробки Si-

пластин в амоніачно-пероксидних розчинах, 

ніж у кислотно-пероксидних.  

Методика інвертування зображень морфо-

логічних змін на поверхні Si підвищує ефекти-

вність застосування методів оптичних і мета-
лографічних досліджень під час вивчення 
впливу фінішної обробки на процеси поротво-

рення та поліпшує роздільну здатність методу. 
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Summary 

Vorobets M.M., Vorobets G.I., Voloschuk A.G., Tevtul Ya.Yu.  

INFLUENCE OF A FINISH TREATMENT OF SILICON PLATES  
ON THE KINETIC OF FORMING OF POROUS SILICON 

The modification of a silicon plates surface morphology at different stages preliminary and finish 

treatment, and also influence of a finish treatment to morphology of porous silicon obtained by anodization 

with usage of an interior and exterior electrical source is explored. On the basis of the current-time profiles 

І=f(τ) рrocesses of anodization the influence of a finish treatment of silicon plates on the kinetic of porous 

silicon forming is shown. The inυerse of photo images is utilized. This allows to increase contrast of 

morphological modifications of a surface and improυes resolution of the instrument of an optical method of 

researches. 
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ХІМІЧНЕ РОЗЧИНЕННЯ αααα–ЛАТУНІ В РОЗЧИНАХ РІЗНОГО СКЛАДУ 

Досліджено процеси хімічного розчинення латуні Л-62 у розчинах різного складу. Визначено 

селективність розчинення сплаву і модифікацію структури його поверхні після травлення.  

Ключові слова: латунь, травлення, травильний розчин, селективність. 

 

Постановка задачі 
Вивчення поведінки міді та її сплавів у 

розчинах дуже важливо як з практичного, так і 
з теоретичного боку погляду. 

Процеси хімічного й електрохімічного 

розчинення міді використовуються за її 
розмірного травлення у різних галузях 

промисловості. Менше вивчені процеси 

хімічного розчинення сплавів міді. Розчинення 
бінарних сплавів, залежно від умов може, 
відбуватися селективно або рівномірно [1-4]. 

Селективне розчинення електронегативного 

компонента приводить до збагачення його 

поверхні електропозитивним компонентом. 

Один із можливих механізмів селективного 

розчинення бінарних сплавів - дифузійний. 

При досягненні стаціонарних умов процесу 

його селективність зменшується, і розчинення 
стає рівномірним [5, 6].  

Аналіз літературних даних показав, що 

розчинення латуні протікає за двома пара-
лельними механізмами: електрохімічним і 
хімічним. Хімічне розчинення може супро-

воджуватися утворенням важкорозчинних 

продуктів корозії міді СuСl і Сu2О [7].  

Метою роботи було дослідження хімічного 

розчинення латуні Л–62 у розчинах різного 

складу. Розчинення сплаву вивчали методом 

дискового електрода, що обертається (ОДЕ). 

Диски виготовлялися з латуні марки Л-62. 

Установка дозволяла варіювати швидкість 
обертання електрода в інтервалі 0–90 об·с–1

. 

Важливою обставиною є те, що швидкість 
обертання ω = 74 об·с–1

 дозволяє імітувати 

гідродинамічні умови струменевого травлення 
латуні у виробничих умовах.  

Методи дослідження 

Швидкість травлення і селективність 
розчинення сплаву оцінювали за допомогою 

атомно-абсорбційного аналізу за концентра-
ціямих іонів металів, які перейшли в розчин. 

Атомно-абсорбційний аналіз проводили з 
використанням спектрофотометра «Сатурн» за 
довжини хвилі для цинку – 213,9 нм, для міді – 

324,8 нм.  

Елементний склад латуні та її змінених 

поверхневих шарів, а також модифікацію 

структури її поверхні після травлення вивчали 

за методом електронно-зондового мікроаналізу 

(ЕРМА) на скануючому електронному мікро-

скопі JSM-6390 LV з системою рентге-
нівського мікроаналізу INCA. Збільшення 
поверхні зразків знаходилося в межах 1000-

3000. Точний склад сплаву Л-62 наведений у 

таблиці 1. Домішки алюмінію та кремнію 

сумарно складають 0,43 % ваг. 

Таблиця 1 

Елементний склад латуні Л-62 

Елемент Масовий % 

Cu 61,63 

Zn 37,94 

Al 0,24 

Si 0,19 

 

Визначення природи сполук, що 

утворюються на поверхні латуні під час її 
розчинення в електролітах різного складу, 

проводили за допомогою рентгенофазового 

аналізу, виконаного на порошковому 

дифрактометрі Siemens D500 в мідному 

випромінюванні з графітовим монохромато-

ром. Повнопрофільні дифрактограми виміряні 
в інтервалі кутів 5<2θ<125° з кроком 0,02° і 
часом накопичення 30 с. Пошук фаз виконаний 

за картотекою PDF-1 [8]. Проведення аналізу 

значно ускладнювалося відсутністю надійних 

стандартних даних для латуні та 
нестандартною формою зразків. Тому для 
порівняння була знята рентгенограма чистого 

зрізу латуні з електрода (рис. 1, дифрактограма 
1). На рис. 1 також показані дифрактограми 

зразків латуні після травлення в електролітах 

різної природи. Рентгенограми зразків 
практично однакові, основні піки на всіх 

дифрактограмах збігаються. Відмінністю є 
присутність додаткових малокутових піків на 
рівні фону. 

Вибір електролітного складу розчинів 
зумовлений їх практичним використанням у 

процесах розмірного травлення міді та латуні. 
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Рис. 1. Дифрактограми зрізів зразків латуні: 1- без травлення; 2 – після травлення у розчині NH3+ NH4Cl; 3 – після травлення у 

розчині FeCl3 
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Обговорення результатів. Результати 

атомно-абсорбційного аналізу наведені в 
таблиці 2. Згідно з даними табл. 2, побудовані 
графічні залежності концентрацій іонів 
металів, які перейшли у травильний розчин, 

від його початкової концентрації, подані на 
рис. 2-6. 

 
Таблиця 2 

Концентрації іонів міді та цинку у відпрацьованих 

травильних розчинах 

Концентрації іонів,  
моль/л 

Склад розчину,  

моль/л 
Cu

2+
 Zn

2+
 

0,5 Na2SO4 8,9 · 10
-6 

2 ·10
-5

 

1,0 Na2SO4 1,3 · 10
-5

 7,3 · 10
-6

 

1,5 Na2SO4 1,4 · 10
-5

 5,8 · 10
-6

 

2,0 Na2SO4 1,7 · 10
-5

 8,2 · 10
-6

 

0,5 NaCl 3,9 · 10
-6

 4,3 · 10
-5

 

1,0 NaCl 5,6 ·10
-6

 4,0 · 10
-5

 

1,5 NaCl 6,0 · 10
-6

 4,8 · 10
-5

 

2,0 NaCl 7,5 ·10
-6

 4,8 · 10
-5

 

0,5 FeCl3 2,5 · 10
-2

 1,4 · 10
-2

 

1,0 FeCl3 4,7 · 10
-2

 2,5 · 10
-2

 

1,5 FeCl3 6,2 · 10
-2

 3,6 · 10
-2

 

2,0 FeCl3 7,8 · 10
-2

 4,3 · 10
-2

 

0,5 NH4Cl 1,1 · 10
-5

 1,7 · 10
-4

 

1,0 NH4Cl 7,3 · 10
-6

 1,8 · 10
-4

 

1,5 NH4Cl 7,2 · 10
-6

 6,3·10
-6

 

2,0 NH4Cl 6,7 · 10
-6

 8,6 ·10
-6

 

0,5 NH4OH 4,5 · 10
-5

 1,1 · 10
-5

 

1,0 NH4OH 4,5 · 10
-5

 1,2 · 10
-5

 

1,5 NH4OH 6,7 · 10
-5

 3,2 · 10
-5

 

2,0 NH4OH 6,1 · 10
-5

 3 ·10
-5

 

 

Аналізуючи рис. 2, зафіксовано, що в 
розчинах Na2SO4 до концентрації 0,8 моль/л 

протікає знецинкування сплаву, а за 
концентрацій від 0,8 моль/л до 2 моль/л 

переважає процес вибіркового розчинення 
міді. Концентрації іонів, що перейшли в рідку 

фазу, дуже незначні. 
 

 
Рис. 2. Залежність концентрації іонів, моль/л:  

1 - Cu
2+

; 2 - Zn
2+

, що утворюються під час 
розчинення латуні Л-62 в розчинах Na2SO4 різної 

концентрації за ω = 74 об/с 
 

Графічні залежності на рис. 3 показують 
прояв селективності розчинення цинку в 

розчині NaCl на фоні незначних концентрацій 

іонів цинку і міді у рідкій фазі, що доцільно 

зв'язати з протіканням процесу пасивації 
поверхні сплаву. 

 

 
Рис. 3. Залежність концентрації іонів, моль/л:  

1 - Cu
2+

; 2 - Zn
2+

, що утворюються під час 
розчинення латуні Л-62 в розчинах NaCl різної 

концентрації за ω = 74 об/с 
 

Зі зростанням концентрацій розчинів FeCl3 

збільшуються концентрації іонів міді та цинку 

в рідкій фазі, що відображено на рис. 4. 

Концентрації іонів одного порядку і хід їх 

зміни зі зростанням концентрації електроліту 

ідентичний. У присутності іонів заліза(III) мідь 
спочатку окиснюється до іонів Cu(I), які в 
рідкій фазі утворюють комплекси з іонами 

хлору. Стійкість хлоридних комплексів Zn(II) 

набагато нижча, ніж Сu(I), що виявляється в 

значно меншій величині концентрацій іонів 
Zn(II).  

 

 
Рис. 4. Залежність концентрації іонів, моль/л:  

1 - Cu
2+

; 2 - Zn
2+

, що утворюються під час 
розчинення латуні Л-62 в розчинах FeCl3 різної 

концентрації за ω = 74 об/с 
 

Експериментальні результати із травлення 
сплаву Л-62 у розчинах хлориду амонію різної 
концентрації (рН 4,1 – 4,7) наведені на рис. 5. 

Інтенсивне знецинкування латуні протікає до 

концентрації NH4Cl 1,0 моль/л. За подальшого 

збільшення концентрації електроліту розчи-
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нення обох компонентів сплаву різко 

зменшується. За аналогією з розчином NaCl 

можна припустити протікання процесу 

пасивації поверхні сплаву. 

 
Рис. 5. Залежність концентрації іонів, моль/л:  

1 - Cu
2+

; 2 - Zn
2+

, що утворюються під час 
розчинення латуні Л-62 в розчинах NH4Cl різної 

концентрації за ω = 74 об/с 
 

Графічна залежність (рис. 6) демонструє, 
що в розчинах рідкого аміаку (рН 10,4 – 10,8) 

зі сплаву Л-62 вибірково розчиняється мідь. Як 

підкреслювалося вище це пов'язано з утво-

ренням стійких мідно–аміачних комплексів. 
Селективність розчинення міді зберігається за 
збільшення концентрації аміаку. 

 
Рис. 6. Залежність концентрації іонів, моль/л:  

1 - Cu
2+

; 2 - Zn
2+

, що утворюються під час 
розчинення латуні Л-62 у розчинах NH4ОН різної 

концентрації за ω = 74 об/с 
 

Селективність розчинення Сu-Zn сплаву 

визначається природою розчину. Розчинення 
цинку зі сплаву Л-62 тією чи іншою мірою 

відбувається у всіх вивчених розчинах, але 
найбільш у розчинах NaCl і NH4Cl певної 
концентрації. У цьому випадку збагачення 
міддю поверхневого шару буде інтенсивнішим 

на противагу розчинам Na2SO4 і FeCl3, в яких 

вибірково розчиняється мідь. 
У таблиці 3 подані значення коефіцієнта 

селективності розчинення цинку і міді в 
досліджуваних розчинах. Наприклад, ZZn 

розраховували за формулою: 

сплав

розчин
Zn

(Zn/Cu)

(Zn/Cu)
=Z ,    (1) 

де відношення концентрацій (Zn/Сu)розчин 

визначалося методом атомно-абсорбційнної 
спектрометрії, а (Zn/Сu)сплав дорівнює відно-

шенню вмісту компонентів у сплаві. 
Аналогічно розраховували ZCu. 

Таблиця 3 

Коефіцієнт селективності розчинення цинку і міді в 
досліджуваних розчинах 

Коефіцієнт 
селективності Розчин 

Концен- 

трація  
розчину,  

моль/л ZZn ZCu 

0,5 3,6 0,28 

1,0 0,95 1,07 

1,5 0,68 1,3 
Na2SO4 

2,0 0,79 1,27 

0,5 18 0,056 

1,0 11,7 0,088 

1,5 13,1 0,078 
NaCl 

2,0 14,9 0,098 

0,5 0,9 1,08 

1,0 0,87 1,17 

1,5 0,95 1,08 
FeCl3 

2,0 0,9 1,1 

0,5 25 0,04 

1,0 40 0,03 

1,5 1,4 0,7 
NH4Cl 

2,0 2,1 0,5 

0,5 0,4 2,5 

1,0 0,44 2,3 

1,5 0,78 1,3 
NH4OH 

2,0 0,8 1,27 
 

У розчинах сульфату натрію за кон-

центрацій 0,5-0,8 моль/л відбувається знецин-

кування, а за концентрацій вище 0,8 моль/л 

починається процес вибіркового розчинення 
міді. 

Розраховані значення коефіцієнтів селек-

тивності цинку і міді підтверджують, що 

знецинкування сплаву характерне для трав-
лення в розчинах NaCl і NH4Cl. Зі зростанням 

концентрації NH4Cl ZZn екстремально зміню-

ється: спочатку зростає, а потім різко знижу-

ється. Зі зростанням концентрації вказаних 

електролітів селективність розчинення міді 
зростає, проте залишається на низькому рівні. 

Зі зростанням концентрації травильних 

розчинів FeCl3 Z компонентів змінюються 
незначно. Використовуючи розрахункові дані 
по Z, не можна зробити однозначний висновок 

про селективність розчинення якого-небудь 
компонента.  

Для з'ясування цієї обставини проведено 

прямі вимірювання вмісту компонентів сплаву 
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за допомогою електронно-зондового мікро-

аналізу. Виявлено достатньо виражене знецин-

кування поверхневого шару латуні після три-

валого травлення в розчині FeCl3, а саме: вміст 
цинку зменшився з 37,94% до 27,74%, а міді - 
збільшився з 61,63% до 66,44%. Під час 
хімічної обробки латуні в агресивному тра-
вильному розчині FeCl3 на її поверхні спосте-
рігається чітке доменоутворення (рис. 7). 

Монотонне збільшення швидкості розчи-

нення латуні зі зростанням концентрації FeCl3 

побічно свідчить про практичну відсутність 
щільних шарів пасивуючих сполук на поверхні 
сплаву. Це підтверджено методом рентгено-

фазового аналізу, що показав наявність лише 
слідових кількостей CuAlO2 і, можливо, Cu2O 

на поверхні сплаву. 

Вибіркове розчинення Cu зі сплаву Л-62 

відбувається в аміачних розчинах. Проте зі 
зростанням концентрації аміаку спостеріга-
ється істотне зменшення ZCu і збільшення ZZn. 

Отже, розчинення латуні в подібних умовах 

можна зв'язати зі збільшенням розчинення 
цинкового компонента. 

 
а 

 
б 

Рис. 7. Мікрофотографії поверхні латуні Л-62 після 
травлення у розчині FeCl3 за ω = 74 об·с–1

. 

Збільшення у кількість разів: а – 1000; б- 3000 

Пасивації поверхні не відбувається. 
Рентгенофазовий аналіз показав наявність на 
поверхні латуні сполук, які не утворюють 
щільних шарів з високою адгезією до по-

верхні. Виявлено наявність слідових кількос-
тей ZnCl2

.
4Zn(OH)2 або Al2(SO4)(OH)4

.
7H2O, не 

виключаються також Al2О3
.
SiO2 і 

AlCl3
.
4Al(OH)3

.
4H2O. До складу трьох з 

виявлених сполук входить елемент домішки до 

латуні – алюміній. На мікрофотографіях (рис. 
8) видно сліди поверхневих сполук у вигляді 
дрібних кристалів білого кольору. Розчинення 
не приводить до такого вираженого утворення 
доменів, як це спостерігається в розчинах 

FeCl3. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 8. Мікрофотографії поверхні латуні Л-62 після 
травлення в аміачному розчині за ω = 74 об·с–1

. 

Збільшення у кількість разів: а – 1000; б- 3000 

 

У змішаних розчинах NH3+NH4Cl 

розчиняються обидва компоненти латуні, 
проте переважає розчинення міді. Про це 
свідчать результати елементного аналізу 

поверхневого шару латуні після тривалого 

розчинення в двокомпонентному розчині 
NH3+NH4Cl: в порівнянні з першопочатковою 

величиною вміст міді знизився на 14,4%, а 
цинку – на 7,6%.  

 

Висновок 

Отримані результати поповнюють базу 

даних із розчинення латуні в електролітах 

різного складу. Вони мають значення у 
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практичному використанні, оскільки дозво-

ляють підібрати склад травильного розчину, 

що забезпечує травлення сплаву із заданими 

характеристиками: рівномірне (без вираженої 
селективності певного компонента); високо-

швидкісне; що не міняє структури поверхні та 
ін. 
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Summary 

L.M. Egorova 

CHEMICAL DISSOLUTION OF THE αααα–BRASS  
IN SOLUTIONS OF DIFFERENT COMPOSITION 

The processes of the 62Cu-38Zn brass chemical dissolution in solutions of different compositions were 

researched. The selectivity of alloy dissolution and modification of its surface structure after etching were 

determined.  

Key words: brass, etching, etching solution, selectivity. 
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ФОТОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ГЕТЕРОСТРУКТУР TiO2 Й CdS З 
БІСХІНОЦІАНІНОВИМИ БАРВНИКАМИ  

Одержано гетероструктури на основі титан діоксиду та кадмій сульфіду, що містять у своєму 

складі в якості сенсибілізатора бісціаніновий барвник з двома спряженими хромофорами, досліджено 

спектри їх поглинання та проведено аналіз спектральних параметрів, викликаних осадженням барвника на 

напівпровідники. Вивчено фотокаталітичні властивості гетероструктур у реакції відновлення 

метиленового блакитного формальдегідом. 

Ключові слова: гетероструктура, TiO2, CdS, бісхіноціаніновий барвник, фотокаталітична 

активність, сенсибілізація. 

 

Найважливіший фізико-хімічний принцип, 

на якому базується успішний дизайн 

фотокаталітичних систем, таких, наприклад, як 

гетероструктури напівпровідника з барвником-

сенсибілізатором – забезпечення повної відпо-

відності електрохімічних й електрофізичних 

параметрів компонентів, при якому електронні 
процеси термодинамічно дозволені та 
характеризуються значною рушійною силою 

[1, 2]. Дотримання цього принципу необхідне, 
але недостатньою умовою, в результаті якої 
можна створювати системи з підвищеною 

ефективністю фотокаталітичної дії. Згідно з 
[1], на ефективність фотокаталітичної дії 
можуть впливати також кінетичні, адсорбційні 
й інші фактори. Наприклад, у [3-5] 

встановлено, що у ряді гетероструктур (ГС) 

напівпровідників з ціаніновими барвниками-

сенсибілізаторами початкове підвищення 
фотокаталітичної активності змінюється 
падінням ефективності їх дії. В [6] на основі 
детальнішого дослідження показано, що змен-

шення фотокаталітичної активності пов’язано 

з послабленням взаємодії напівпровідника з 
барвником, яке, судячи зі встановлених 

спектральних змін, досить добре проявляється 
в гетероструктурах із високим вмістом 

останнього. З’ясування особливостей впливу 

різноманітних факторів на фотокаталітичну 

активність (ФКА) систем “барвник-напів-

провідник” та її зв’язку з фізичними та фізико-

хімічними властивостями таких фотоката-
літичних блоків-композитів має значне 
зацікавлення, оскільки дані такого роду 

необхідні для цілеспрямованого дизайну 

складних фотоактивних матеріалів з наперед 

заданими характеристиками. 

Виходячи з цього, ми провели порівняльне 
дослідження спектральних й фотохімічних 

властивостей гетероструктур титан діоксиду та 
кадмій сульфіду з барвниками-сенсибілізато-

рами – бісхіноціанінами, що містять два 

супряжених хромофори. Окремі представники 

цього класу досить чутливі до змін 

конформації молекул, що легко виникають під 

впливом електронних і фізико-хімічних 

факторів. Під час вибору барвників для 
одержання гетероструктур були використані 
результати проведеного нами електрохіміч-

ного дослідження й обрані в якості 
компонентів два бісціаніни, які відрізняються 
між собою природою ауксохромів і 
замісниками в поліметинових ланцюгах, проте 
володіють досить близькими між собою 

значеннями редокс-потенціалів. Це зумовлює 
практично однаковий ступінь узгодженості 
енергетичних характеристик компонентів у 

гетероструктурах з цими барвниками і, згідно з 
[1, 2], однаковий термодинамічний виграш 

інжекції електронів у зону провідності 
напівпровідника, а також і фотокаталітичну 

активність, що пов’язана з цим процесом. 

Методика експерименту 
Для одержання гетероструктур застосо-

вувалася методика [3, 6], яка полягала в 
осадженні на частинки напівпровідникової 
дисперсії певної кількості барвника-сенси-

білізатора з наступним захистом його від 

розчинення. Захисним шаром обрано 

бензольний розчин полімеру – поліепокси-

пропілкарбазол (ПЕПК). Показано, що 

концентрація ПЕПК 0,02-0,2 мг/г оптимальна, 
яка не заважає протіканню електронних 

процесів на межі розділу фаз. 
Компонентами-сенсибілізаторами обрано 

барвник перхлорид N-(бензоіл-діетиламіно-

стирил)-4-n-діетиламіностирилхінолінію (Б), 

синтезований згідно з [7]. 
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Значення електрохімічних потенціалів 
окиснення (ЕБ/Б ) й відновлення (ЕБ/Б ) 

барвника були одержані методом циклічної 
вольтамперометрії за допомогою програматора 
ПР-8, автоматичного реєстратора ЛКДЧ-003 та 
електрохімічної комірки ЯСЕ-2. Спектри 

поглинання барвника були записані на 
спектрофотометрі СФ-46, а спектри погли-

нання ГС одержані за методом Кубочки-Мунка 
зі спектрів дифузного відбивання, реєстровані 
за допомогою спектрофотометра Perkin Elmer 

Lambda Bio-40 (з інтегруючою сферою). 

Фотокаталітична активність оцінювалася за 
швидкістю відновлення метиленового 

блакитного (МБ), яке відбувається за 
відсутності кисню у спиртовому розчині, що 

містить формальдегід [5, 6]. У якості джерела 
світла використовували лампу розжарювання 
на 500 Вт    і ртутну лампу ДРТ-230. 

Розрахунки проводили за формулою: ФКА. = 

(С0·1000)/(τ1/2·S.·m), де ФКА – фотокаталітична 
активність, мг/(мл·хв·м2

); С0  – початкова 
концентрація розчину барвника МБ, (мг/мл); 

τ1/2 – час напівзнебарвлення розчину, (хв); S – 

питома поверхня зразка, (м2
/г); m – маса 

наважки, (г). 

Результати та їх обговорення 

Як і всі бісціаніни, обраний нами барвник 

характеризується наявністю двох смуг 
поглинання у видимій області (його 

максимуми знаходяться за λ = 431 нм та 602 

нм). На 2/3 висоти короткохвильова (к.х.) 

смуга має ширину δ = 56 нм, а довгохвильова 
(д.х.) – δ = 80 нм. Співвідношення 
інтенсивностей смуг складає величину Ік.в./Ід.в. 

= 0,76. 

Як видно із рис. 1 й табл. 1, під час 
переносу барвника з розчину на ГС виникають 
суттєві зміни всіх вищезгаданих параметрів. У 

табл. 1 наведені також потенціали окиснення 
Е*Б/Б  та відновлення Е*Б/Б  молекул 

барвника, що збуджені світлом в д.х. смузі з 
енергією квантів Е*, які визначалися за 
формулами Е*Б/Б  = ЕБ/Б  - Е* та Е*Б/Б  = 

ЕБ/Б  + Е* [9]. Окисно-відновні потенціали в 
відсутності фотозбудження барвника ЕБ/Б  = 

+0,86 В і ЕБ/Б  = +0,008 В були одержані за 
допомогою методу циклічної вольтамперо-

метрії. 

 
Таблиця 1 

Спектральні та електрохімічні параметри гетероструктур TiO2/Б/П 

№ 

зразка 
Вміст 

барвника, мг/г 
λ1 max, нм 

і (δ, нм) 

λ2 max, нм 

і (δ, нм) 
Ік.х./Ід.х. 

Е*Б/Б  

(д.х.), еВ 

Е*Б/Б  

(д.х.), еВ 

3 0,188 456 630 1,87 -1,11 +2,06 

4 0,94 452 626 1,38 -1,12 +2,06 

5 1,88 451 (68) 624 (117) 1,02 -1,19 +2,07 

розчин 1·10
-5

 

моль/л 
431 (56) 602 (80) 0,76 -1,20 +2,14 

* Для зразків №1, 2 спектральні та електрохімічні параметри гетероструктур не визначено через 
відсутність чітких спектрів їх поглинання 
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Рис. 1. Спектри поглинання ГС титан діоксиду та кадмій сульфіду: а – TiO2/Б/П, b – CdS/Б/П.  

Вміст барвника у ГС (мг/г): 1 – 0,019; 2 – 0,094; 3 – 0,188; 4 – 0,94; 5– 1,88 
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Спектри поглинання ГС CdS/Б/П значно 

менш інформативні, оскільки к.х. смуга 
повністю маскується сильним поглинанням 

кадмій сульфіду (рис. 1b). Електрохімічні 
параметри Е*Б/Б  і Е*Б/Б  були одержані 
аналогічно, як у випадку ГС із титан 

діоксидом. 

Результати дослідження фотокаталітичної 
активності гетероструктур різного кількісного 

та якісного складу наведені у табл. 2.  

З метою з’ясування, які електронні процеси 

термодинамічно дозволені за дії світла різних 

спектральних ділянок і на скільки виграшні, 
були побудовані енергетичні діаграми систем, 

що містять ГС. Для цього використали 

значення редокс-потенціалів (див. табл. 1), а 
також відомі дані про потенціали зон 

провідності TiO2 (ECВ = -0,54 В [10, 11]), CdS 

(ECВ = -0,80 В [2, 11]), значення потенціалу 

відновлення метиленового блакитного 

(ЕМБ/МБ
 

= +0,11 В [12]), окиснення 
формальдегіду (Еф/ф = -0,5 В [13]) та ПЕПК 

(ЕП/П  = 1,28 В [1]). Енергетичні діаграми 

зображені на рис. 2, 3. 

Дія світла спектрального діапазону 310-400 

нм, що поглинається напівпровідником. 

Як видно з енергетичних діаграм, 

наведених на рис. 2, у системах, що містять ГС 

після генерації TiO2 або CdS пари електрон-

дірка (процес 1) термодинамічно можливі 
процеси переносу електрона з зони провідності 
на субстрат відновлення (процес 2) та 
заповнення дірки валентної зони шляхом 

переносу електрона від відновника 
безпосередньо (процес 3) або за участі ПЕПК 

(процеси 4, 5). Енергетичні щілини ∆E між 

потенціалами учасників перерахованих вище 
процесів достатньо великі і, відповідно, ці 
процеси повинні проходити досить ефективно, 

забезпечуючи цим високу ФКА ГС. Однак, як 

видно із діаграм, у кожної з ГС існує також 

можливість переносу електрона із зони 

провідності на барвник-сенсибілізатор (процес 
6) і разом із (процесом 7) відображає непряму 

електрон-діркову рекомбінацію. Оскільки 

потенціали відновлення МБ і Б дуже близькі за 
величиною, то останній – досить сильний 

перехоплювач електронів зони провідності.  
 

Таблиця 2 

Фотокаталітична активність ГС TiO2/Б/П та CdS/Б/П залежно від концентрації барвників і дії світла різних 

спектральних ділянок 

ФКА за дії світла, що 

  поглинається напівпровідником, 

λ 310-400 нм 

ФКА за дії світла, що 

поглинається напівпровідником,

λ > 400 нм 

  № 

п/п 

Вміст  
барвника, 

мг/г 
TiO2/Б/П CdS/Б/П TiO2/Б/П CdS/Б/П 

0  без барвника 1,6·10
-1 

1,6·10
-1

 0 0 

1 0,019 8,4·10
-2

 8,4·10
-2

 6,9·10
-2

 6,9·10
-2

 

2 0,094 4,7·10
-2

 4,7·10
-2

 5,4·10
-1

 5,4·10
-1

 

3 0,188 2,3·10
-2

 2,3·10
-2

 8,7·10
-1

 8,7·10
-1

 

4 0,94 6,3·10
-3

 6,3·10
-3

 4,3·10
-1

 4,3·10
-1

 

5 1,88 3,2·10
-3

 3,2·10
-3

 9,8·10
-3

 9,8·10
-3

 

 

Рис. 2. Енергетичні діаграми фотокаталітичних систем, що містять ГС TiO2 і CdS з барвником Б та схеми 

електронних процесів, індуковані дією світла, що поглинається напівпровідниками 
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Рис. 3. Енергетичні діаграми фотокаталітичних систем, що містять ГС TiO2/Б/П та CdS/Б/П. Схеми електронних 

процесів, індукованих дією світла, що поглинається лише барвником-сенсибілізатором (розрахунки виконані 
для зразків №3 з С = 0,188 мг/г) 

 

З цього випливає, що підвищення вмісту 

барвників-сенсибілізаторів у ГС повинно 

приводити до гальмування реакції з МБ на 
межі розділу фаз і, відповідно, до зменшення 
ФКА. Як видно із табл. 2, цей висновок 

повністю підтверджується експерименталь-
ними даними при нанесенні барвника в 
кількості всього лише 0,019 мг/г. ФКА титан 

діоксиду зменшується майже у 2 рази, а 
подальше збільшення вмісту сенсибілізатора в 
ГС призводить до її монотонного падіння. 
Аналогічною залежністю від вмісту 

сенсибілізатора характеризується ГС на основі 
кадмій сульфіду (табл. 2). 

Дія світла λ>400 нм, що поглинається 

барвниками-сенсибілізаторами. ГС 

TiO2/Б/ПЕПК та CdS/Б/ПЕПК. 

Як відомо (див., наприклад, [1, 14]), в 
основі сенсибілізації барвниками напівпровід-

ників n-типу знаходиться інжекція електронів 
збуджених молекул сенсибілізаторів у зони 

провідності, а термодинамічний виграш цього 

процесу визначається, в основному, значенням 

щілини ∆E = ECВ - Е*Б/Б . Як видно із поданих 

на рис. 3 енергетичних діаграм фото-

каталітичних систем на основі ГС, що містять 
барвник у кількості 0,188 мг/г, ці щілини 

значно великі навіть у випадку фотозбудження 
світлом, що відповідає д.х. смугам поглинання 
барвників. Зіставлення їх максимумів 
поглинання показує, що зміщення смуг, 
викликані варіюванням кількісного складу ГС, 

не можуть помітно впливати на ефективність 
інжекції електронів у зону провідності, 
оскільки зміни Е*Б/Б , що відбуваються при 

цьому, складають лише соту частину вольта.  
Отже, при будь-якому складі ГС TiO2/Б/П, 

що фотозбуджені у д.х. смузі (рис. 3, процес 1) 

повинно індукувати інжекцію електронів у 

зону провідності (процес 2). Термодинамічно 

дозволені та характеризуються необхідною 

рушійною силою також процеси міжфазного 

переносу електронів із зони провідності 
(процес 3) на молекули МБ від формальдегіду 

(процес 4) на катіон-радикали Б , що 

отримуються з Б* у процесі 2 (їх утворення 
показано на рис. 4 штрихами). У результаті 
останньої реакції регенерується фотоактивна 
форма сенсибілізатора. Аналогічний аналіз 
енергетичних діаграм фотокаталітичних 

систем із ГС CdS/Б/П також вказує на 
термодинамічний виграш електронних 

процесів 1-4. 

Викладене вище дозволяє зробити 

висновок, згідно з яким, за відсутності 
додаткових факторів впливу, можна було б 

очікувати приблизно однакової ефективності 
сенсибілізуючої дії барвника Б і, відповідно, 

досить близькою за величиною ФКА ГС 

TiO2/Б/П і CdS/Б/П. Крім того, зі збільшенням 

кількості сенсибілізатора в перерахованих 

гетероструктурах до забезпечення повного 

поглинання збуджуючого світла повинно 

виникати збільшення ФКА, а досягнутий 

максимальний рівень повинен зберігатися 
незмінним при подальшому збільшенні вмісту 

барвника в цих композитах. Однак 

експериментальні дані спростовують ці 
висновки, підтверджуючи при цьому відоме 
положення [1] про недостатність лише одних 

термодинамічних критеріїв для вибору 

компонентів фотокаталітичних систем і 
прогнозування ефективності їх дії.  

Висновки 

Отже, одержано гетероструктури TiO2 й 

CdS з барвником класу бісціанінів, встанов-
лена їх фотокаталітична активність у реакції 
відновлення метиленового блакитного до 

лейкоформи. На основі одержаних результатів 
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побудовані енергетичні діаграми та схеми 

електронних процесів, індуковані дією світла.  
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Summary 

Kobasa I.M., Kondratyeva I.V. 

PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF THE HETEROSTRUCTURE TiO2 AND CdS  
WITH BISQUINOCYANINE DYES  

Heterostructures based on TiO2 and CdS containing cyanine dye with two conjugated chromophores as a 

sensitizer have been obtained. The absorption spectra it has been investigated. The analysis of spectral 

parameters is conducted, predefined precipitate of dye on CdS, TiO2. 
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СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ УРЕЇДІВ 3-АРИЛПРОПЕНОВИХ КИСЛОТ 

Синтезовані нові уреїди 3-арилпропенових кислот. Досліджена росторегулююча активність 

отриманих сполук стосовно насіння та рослин кукурудзи, зелених живців троянд. Встановлені 
закономірності між будовою та біологічною активністю. Виявлена значна росторегулююча активність 

уреїдів 3-(п-гідроксифеніл)пропенових кислот. 

Ключові слова: солі фосфонію, фосфінометилени, уреїди гідроксифенілпропенових кислот, 

росторегулююча активність, циннамові ксилоти.   
 

Застосування стимуляторів росту рослин 

дає можливість підвищити стійкість рослин до 

несприятливих зовнішніх кліматичних умов, 
поліпшити їх продуктивність, створити нові 
можливості для селекційного відбору. 

Діючи на обмін речовин, стимулятори 

росту здатні викликати функціональні зміни, 

впливати на розвиток вегетативних і репро-

дуктивних органів. Тому дослідження з вив-
чення впливу природних і синтетичних регуля-
торів на ростові процеси актуальне [1-3]. 

Похідні 3-арилпропенових (циннамових) 

кислот, володіючи широким спектром 

біологічної активності та низькою токсичністю 

[4-5], є цінними синтонами для створення на їх 

основі азотистих гетероциклів та нових 

речовин, котрі можуть виявити фармакотропні 
властивості, стимулювати ріст рослин. 

У ряду похідних 3-арилпропенових кислот 
вивчений взаємозв’язок структура-антиокси-

дантна активність [6]. Виділені розділяючі 
ознаки, котрі можуть бути використані в якості 
системи прогнозування антиоксидантної 
активності [7]. 

3-(Гідроксифеніл)пропенові кислоти віді-
грають важливу роль у рослинному світі, 
оскільки є попередниками в біосинтетичному 

ланцюгу утворення лігніну трав’янистих, 

листяних та хвойних порід [8]. Їх можна 
розглядати і як продукти метаболізму 

гідроксикумаринів, котрі володіють значним 

антиоксидантним потенціалом [9]. 

Антиоксидантним потенціалом можуть 
володіти і самі гідроксициннамові кислоти 

[4,5] та їх похідні [10]. 

Мета нашої роботи - синтез уреїдів гід-

роксипропенових кислот (ферулової, кофейної, 
умбелінової та ін.), дослідження їх фізико-

хімічних властивостей, а також можливості їх 

використання як регуляторів росту [11-13]. 

 

Експериментальна хімічна частина 

ЯМР 
1Н-спектри отримані на спектро-

фотометрі “Varian-Gemini” (робоча частота 

300 МГц) у розчині дейтерованого 

диметилсульфоксиду. ІЧ-спектри на приладі 
“Рerkin Elmer-1000” у таблетках KBr. УФ-

спектри зняті на приладі СФ-46 в етанолі 
(С=10

-5
 моль). Контроль за чистотою продуктів 

здійснювався за допомогою ТШХ на 
пластинках “Silufol UV-254”. 

Хлорид уреїдокарбометилтрифеніл-

фосфонію (І) та уреїдокарбометилен-

трифенілфосфорілід (ІІ) 

Одержували по [14]. Константи сполук 

збігаються з літературними даними. 

Уреїди 3-арилпропенових кислот (ІІІ-

ХІІІ) 
Одержували за загальною методикою. 

Розчин з 1.8г (0.005 моль) уреїдометилен-

трифенілфосфоріліду (II) і 0.005 моль 
відповідного альдегіду в 40-50 мл сухого 

хлороформу кип'ятили 2-3 години до появи 

осаду. Залишали реакційну суміш на 12 годин, 

відфільтровували осад уреїду гідрокси- або 

алкоксипропенової кислоти, промивали 

етером, кристалізували з відповідного 

розчинника. Із маточних розчинів після 
упарювання хлороформу виділяли оксид 

трифенілфосфіну. Фізико-хімічні константи 

синтезованих сполук наведені в табл. 1. 

Амід 3-(2,4-дигідроксифеніл)пропенової 
кислоти (XІV) 

До 10 мл 40% розчину гідроксиду натрію 

додавали 1,3 г (0,005 моль) уреїду 3-(2,4-

дигідроксифеніл)пропенової кислоти і 
кип'ятили протягом 8 годин. Потім до 

охолодженої реакційної суміші додавали при 

перемішуванні 25 мл 20% розчину хлоридної 
кислоти до рН=5-6. Утворений осад 

відфільтрували, промивали водою і сушили на 
повітрі. Вихід: 0,58 г  (65%). Т.пл. 196-204

0
C 

(СН3СООН). C9H9NO3  Вирахувано: %N 7,88. 

Знайдено: %N 7,82. 
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Експериментальна біологічна частина 

Дослідження росторегулюючої активності 
синтезованих сполук проводилось методом 

скринінгу. 

Насіння кукурудзи замочували в 0,001, 

0,005, 0,01, 0,02 % розчинах досліджуваних 

речовин (контроль – у дистильованій воді) на 
6-12 годин при температурах 18-20°С. 

пророщування проводили у термостаті на 
фільтрувальному папері при 25°С. На 3-4 добу 

визначали енергію проростання – кількість 
зерен насіння, що проросли на цей час. 
Проростки вирощували в шафі зі штучним 

освітленням протягом 10 діб на розчині Кнопа 
у 5-разовому розведенні. На 10-й день 
проводився біологічний аналіз. Схожість 
визначалася на 5-6 день і характеризувалась 
загальною кількістю насіння, яке проросло. 

До обсягу досліджень входило вивчення 
впливу сполук на морфологічні показники: 

енергію проростання, схожість, вагу і довжину 

надземної та підземної частини рослин і 
біохімічні показники – ферменти каталази та 
пероксидази. 

Активність ферментів каталази визначали 

за методом Починка [15], пероксидази – за 
методом Гавриленка [16]. 

Результати та їх обговорення 

Методи синтезу 3-арилпропенових кислот і 
їх похідних розроблені достатньо, але проб-

лемою залишається синтез 3-арилпропенових 

кислот з гідроксильними замісниками в 
бензольному ядрі. Звичайні, традиційні методи 

синтезу для цих цілей неефективні. Зручним 

підходом для синтезу похідних 3-(гідрокси-

феніл)пропенових кислот є реакція Віттіга, яка 
дозволяє синтезувати похідні 3-(гідроксифе-
ніл)пропенової кислоти стереорегулярної 
будови. Для їх синтезу ми використали 

реакцію Віттіга між уреїдофосфінометиленом і 
рядом гідроксибензойних альдегідів. Вихідний 

уреїдометилентрифенілфосфорілід був синте-
зований за описаною в літературі схемою [14]: 

 

Константи сполук І-ІІ збіглися з літе-
ратурними даними, а будова підтверджувалась 
ПМР-спектрами. У спектрі ПМР сполуки І 
спостерігається дуплет метиленових протонів 
при 5.46-5.51 м.ч., мультиплет ароматичних 

протонів з центром 7.78 м.ч., дуплет протонів 
амідної групи при 7.25-7.51 м.ч., синглет 
імідного протону при 10.90 м.ч. 

У спектрі ПМР фосфоріліду II імідний 

протон проявляється в області 6.33 м.ч., а 
амідні протони в області 8.16 і 8.84 м.ч. 

Ароматичні протони і метиленовий протон 

при фосфор-вуглецевому зв’язку проявляється 
у вигляді мультиплету з центром 7.58 м.ч. 

Уреїдометилентрифенілфосфорілід у роз-
чині хлороформу взаємодіє з гідроксибензаль-
дегідами та алкоксибензальдегідами утворю-

ючи ряд уреїдів гідрокси- та алкоксифеніл-

пропенових кислот. 

H2N

O

N
H

O

C
H

PPh3
+ C

H

O

R  

II 

→ 
H2N

O

N
H

O

C
H

H
C

R

+ PPh3O

 

III-ХІІІ 

R =  2,4-(OH)2 (ІІІ); 3,4-(OH)2 (IV); 4-OH-3-

OMe (V); 4-OMe-3-OH (VI); 3-Br-4-(OH)-5-

OMe (VII); 4-OH (VIII); 4-PhCH2O (IX); 3-Br-4-

OC2H5-5-OMe (X); 2,5-t-Bu-4-OH (XI); OC2H5 

(XII); 4-PhCH2O-3-OMe (XIII). 

Виходи продуктів складають 70-80%. 

Уреїди III, ІV, V, VI, VIII, які в ароматичному 

ядрі містять вільні гідроксигрупи, розчи-

няються у воді при нагріванні, окрім того, 

добре розчинні в спирті, ацетоні, оцтовій 

кислоті, ацетонітрилі, ДМФА. Фізико-хімічні 
константи сполук наведені в таблиці 1. 

Чистота сполук підтверджувалась мето-

дами тонкошарової хроматографії на пластин-

ках "Silufol UV-254" (елюенти: оцтова кисло-

та-ацетонітрил-бутанол 1:3:1) і спектральними 

дослідженнями. 

ІЧ-спектр сполуки ІII (Ar =2,4-(OH)2-Ph) 

містить смуги поглинання в області 1683 см-1
 

яка характеризує коливання зв’язку C=C, 

коливання угруповання NHCONHСО 

проявляється у вигляді двох смуг в області 
1760, 1680 см-1

, коливання зв'язків NH і OH 

накладаються і проявляються у вигляді 
широкої смуги в області 3600-3100 см-1

, 
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Таблиця 1 

Уреїди 3-арилпропенових кислот (ІІІ-ХІІІ)  

 

Знайдено,  

% 

Вираху 
вано, 

% 
Спо 

лука 
R 

Вихід, 

 % 

Tпл , 
0С  

(розчин- 

ник для 
крист.) N 

Формула 

N 

λнm lgε Rf
* 

III 2,4-(OH)2 79 
238-241 

(CH3COOH) 
12,76 C10H10N2O4 12,6 322 4,58 0,68 

ІV 3,4-(OH)2 98 

238 -241  

(CH3COOH) 

H2O 

12,36 C10H10N2O4 12,6 328 4,32 0,60 

V 4-OH-3-OMe 80 
208-210 

(CHCl3) 
11,92 C11H12N2O4 11,86 324 4,54 0,75 

VI 4-OMe-3-OH 80,7 
198-200 

(спирт) 
11,94 C11H12N2O4 11,86 318 4,37 0,77 

VII 
3-Br-4-OH- 

5-OMe ** 
83,44 

244-246 

(CH3COOH) 
9,02 C11H11N2O4Br 8,89 324 4,48 0,64 

VIII 4-OH 83 
198-201 

(CH3COOH) 
15,60 C10H10N2O3 15,59 318 4,27 0,72 

IX 4-PhCH2O 84,2 
194-196 

(етанол) 
9,56 C17H16N2O3 9,45 332 4,42 0,78 

X 
3-Br-4-OC2H5- 

5-OMe ٭٭٭ 
86,4 

222-224 

(CH3COOH) 
8,04 C13H15N2O4Br 8,16 335 4,67 0,62 

XI 2,5-t-Bu-4-OH 80 
196-198 

(CH3CN) 
12,14 C18H26N2O3 12,08 335 4,56 0,68 

XII R-Ph = OC2H5 78 
224-226 

(ДМФА) 
17,84 C6H10N2O3 17,72 320 4,47 0,60 

XIII 4-PhCH2O-3-Ome 75 
190-194 

(етилацетат) 
7,94 C18H19N2O4 7,7 334 4,52 0,65 

 

* Елюенти: етанова кислота – ацетон – етилацетат, 1:2:1; “Silufol UV-254”. 

 .Знайдено:% Br  23,16. Вирахувано:% Br  23,32٭٭٭ .Знайдено: %Br 25,18. Вирахувано:% Br 25,4٭٭

 

наявність замісників в орто-  і пара-

положеннях бензольного кільця проявляється 
в області 745-711 см-1

. 

Спектр ЯМР 'H сполуки ІII знятий в 
(CD3)2SO, δ, м.ч.: 6.25 д.(1Н, Н-6, І=8.7Гц), 

6.32 с. (IH, Н-3), 6.55 д. (IH, СНА= , І=15.6Гц), 

7.08 уш. с. (IH, NH). 7.23 д. (IH, Н-5, І=8.7Гц), 

7.77 д. (IH, СНВ= , І=15.6Гц), 8.01 уш. с. (IH, 

NH), 9.71 с. (!H, OH), 9.97 с. (IH, OH), 10.06 с. 
(IH, NH). 

Імідний протон проявляється в спектрі в 
області 7.08 м.ч. у вигляді уширеного 

синглета, високопольно також проявляється і 
NH протон кінцевої амідної групи, який бере 
участь в утворенні внутрішньомолекулярного 

водневого зв’язку. Неасоційований N-H 

протон амідної групи проявляється в більш 

слабкому полі 10.06 м.ч. 

Уреїди гідроксициннамових кислот добре 
розчинні у водних розчинах лугів та карбонату 

калію за рахунок утворення відповідних 

фенолятів, з яких легко виділяються у 

вільному стані при підкисленні розчинів до 

рН=5. 

При тривалому кип’ятінні уреїду III (4-5 

год) в 40% розчині гідроксиду натрію 

проходить декарбомоїлізація уреїдного фраг-
менту молекули і утворюється відповідний 

амід 2,4-гідроксициннамової кислоти: 

HO
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XIV 

Синтезовані уреїди 3–(гідроксифеніл)про-

пенових кислот виявляють широкий спектр 

біологічної активності. Сполука III проявляє 
властивості антиоксиданта і позитивно 

впливає на функціонально–біохімічні зміни в 
нирках при поєднаному впливі зовнішнього γ–
випромінювання та солей важких металів [10]. 

Сполуки III, ІV, XІІ, XIII досліджувались на 
ростову активність на проростках кукурудзи. 

Як видно з порівняльної табл. 2 замочування 
насіння кукурудзи в 0,01– 0,001% розчинах 

уреїдів 3–(гідроксифеніл) пропенових кислот  
достовірно призводить до збільшення енергії 
проростання та схожості, значно посилює 
протікання ферментативних (ростових) 

процесів, про що свідчить значне підвищення 
пероксидази та каталази в порівнянні з 
контролем. Підвищення активності каталази та 
пероксидази свідчить про те, що сполуки 

можуть бути непоганими адаптогенами, при 

дії на рослини несприятливих зовнішніх 

чинників, адже відомо, що вміст гідрокси-

коричних кислот в рослинах зростає при дії 
несприятливих умов.    

Цікавим на наш погляд є те, що одержані 
нами уреїди 3–(гідроксифеніл) пропенових 

кислот можна використовувати сумісно з відо-

мим стимулятором „Клепсом”, не зменшуючи 

його попередньої активності, а в деяких випад-

ках спостерігається і невеликий синергізм. 

Досліджувалися також розчини 

синтезованих стимуляторів у воді з добавкою 

ДМSО різної концентрації. Результати 

досліджень висвітлені в табл. 3.  

Як видно з табл. 3, спостерігається певна 
залежність між концентрацією речовини, її 
структурою та енергією проростання і 
довжиною коренів. Виявлені найбільш 

ефективні діючі концентрації речовин, які 
наведені в табл. 3. Аналіз результатів 
скринінгу знову підтвердив, що найбільшу 

активність виявляють сполуки, які містять 
вільні гідроксильні групи в ароматичному 

кільці. Це сполуки ІІІ, ІV, V, VI,  серед них 

найбільшу активність виявляє сполука ІV, яка 
містить дві поряд розміщені гідроксильні 
групи – уреїд кофейної кислоти.  

Таблиця 2 

Порівняння біологічної активності уреїдів 3-арилпропенових кислот (ІІІ,ІV,XII,XIII)  

± до контролю , % Сполука 

R 

Діюча 

концентрація, 

ω,% 
Енергія  

пророс- 

тання 

Схожість Активність 

каталази 

Активність 

пероксидази 

0,01 +18,87 +5,67 +37,4 +22,6 IІІ 2,4-(OH)2 

0,02 +17,67 +5,0 +39,9 +29,3 

0,001 +1,0 -0,66 +75,5 -0,05 IV 3,4-(OH)2 

0,001+0,001 ”Клепс” +6,66 +2,0 +78,7 -29,5 

0,01 -3,0 -0,33 +50,7 +5,9 ХII R-Ph = OEt 

0,02 -2,67 +0,34 +50,5 +9,2 

0,001 +3,34 +4,34 +72,23 +45,75 ХІІI 4-PhCH2O- 

-3-OMe 0,01 -2,33 -0,34 +32,75 +37,9 

 

Таблиця 3 

Порівняння біологічної активності уреїдів 3-арилпропенових кислот (ІІІ-Х)  

Діюча концентрація, 

ω, % 

± до контролю, %  Сполука R 

уреїду ДМSО Енергія  

проростання 

Довжина  

коренів 

ІІІ 2,4-(OH)2 10
-2 

10
-1

 +20 +50 

IV 3,4-(OH)2 10
-4

 10
-3

 +43 +61 

V 4-OH-3-OMe 10
-4

 10
-3

 +34,3 +18 

VI 4-OMe-3-OH 10
-4

 10
-3 

+34,3 +18 

VII 4-OH-3-OMe-5-Br 10
-5

 10
-4 

+33,3 +16,7 

VIII 4-OH 10
-5

 10
-4

 +33,3 +5 

IX 3,5-(Br)2-4-OCH2C6H5 10
-2

 10
-1

 +32,5 +62,5 

X 3-OMe-4-OEt-5-Br 10
-2

-10
-5

 10
-1

-10
-4

 - - 
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Таблиця 4 

Вплив стимуляторів росту на укорінення деяких сортів троянд 

Сорти 

І Чайногібридні ІІ Флорибунда 
ІІІ Гранді- 

флора 
ІV Мініатюр V Плетисті 

В
ар
іа
нт

 д
ос
лі
ду

 

В
ит
ри
м
ка

 

К
он
це
нт
ра
ці
я 

К
он
де
са
т 
де

 

С
ас
та
го

 

Д
еc
с 

Д
ж
он

 К
ен
не
ді

 

А
йс
бе
рг

 

В
ог
ні

 Я
лт
и 

Н
ін
а 
В
ей
ву
л 

С
ам
ба

 

К
уї
н 
Е
лі
за
бе
т 

Р
уа

 л
ет
ті

 

М
ен

 С
ай
н 

К
ат
рі
на

 

Л
ед
і Г
ей

 

Н
ью

 Д
оу
н 

К
ля
йм
ін
г 

№1 12 год 0,01 38 36 35 71 72 72 72 73 58 57 58 59 60 

№2 12 год 0,005 50 57 54 80 80 80 80 85 80 80 80 81 81 

№3 12 год 0,01 40 40 41 85 86 86 85 59 60 60 60 72 72 

К 12 год  19 18 16 30 30 30 31 27 22 24 23 34 25 

№1, №2 – уреїд 3-(2,4-дигідроксифеніл)пропенової кислоти 

№3 – індолілоцтова кислота (гетероауксин) 

Дослідження фітогормональної дії синтезо-

ваних сполук показало їх високу ростову 

активність в стимуляції коренеутворення 
зелених живців троянд різних сортів: 
чайногібридних (Кондеса да Састаго, Джон 

Кеннеді, Десс), флорибунда (Самба, Айсберг, 
Вогні Ялти, Ніна Вейбул), грандіфлора (Куїн 

Елізабет), мініатюрних (Катріна, Руалетті, Мен 

Сайн), плетистих (Нью Доун Кляймінг, Леді 
Гей). Експозиція живців троянд у 0,1% розчині 
призводить до 80-90% їх укорінення (табл. 4). 

За своєю ефективністю сполука ІІІ не посту-

пається відомому стимулятору росту – гетеро-

ауксину, а в деяких випадках і перевищує 
його.  

У результаті проведеної роботи виявлені 
деякі закономірності структура – ростова 
активність, котрі дозволяють прогнозовано 

проводити цілеспрямований синтез нових 

речовин, у ряду похідних 3-гідроксипропено-

вих кислот. 
Синтезовані сполуки ІІІ-ХІІІ завдяки 

широкому спектру біологічної дії, доступності 
їх синтезу, та добрій розчинності у воді є 
перспективними новими малотоксичними 

рістактиваторами.   
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Summary 

Kushnir O.V., Bordyan T.M., Galitska L.G., Kushnir V.N. 

THE SYNTHESIS AND INVESTIGATIONS OF THE UREIDS OF 3-ARYLPROPENIC ACIDS 

The new ureids of 3-arylpropenic acids was synthesized. The growth regulatory activity of the 

synthesized substances on corn plants and seeds, green cutting of roses was studied. The dependence of 

biological activity on the structure was established. A significant growth regulatory activity of the ureids of 

3-(p-hydroxyphenyl)propenic acids was found.  
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Проведено аналітичний огляд інгібіторного захисту технологічного устаткування від процесів 
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Відкладення солей твердості та корозійні 
процеси значно ускладнюють експлуатацію 

енергетичного, теплообмінного, нафтодобув-
ного та інших типів технологічного обладнан-

ня. Ситуація ускладнюється різноманітністю 

форм як корозійного руйнування, так і 
відкладенням солей, впливом на їх розвиток 

великої кількості факторів [1-4]. Аналіз літера-
турних джерел [2,5-8] дозволяє припустити, 

що процеси відкладення солей і корозії не 
просто відбуваються паралельно, але взаємо-

спряжені, здатні індукувати один одного. 

Вплив солевих відкладень, утворених на 
поверхні металів, на їх корозію під час 
контакту з водою неоднозначний [4]. 

Описаний і зворотний зв’язок – корозія 
металів у воді веде до інтенсифікації 
утворення відкладень солей на поверхні 
апаратів або трубопроводів. 

Дослідження, проведені з водою, у якій 

твердість забезпечувалася уведенням кальцій 

сульфату як модельної речовини, показали, що 

схильні до корозійного руйнування метали 

значно швидше і сильніше піддаються 
інкрустації в порівнянні з некородуючими 

[4,9]. Навіть незначна корозія сприяє 
відкладенню осаду, оскільки утворена суміш 

осаду з продуктами корозії має високу адгезію 

до поверхні металу. Взаємозв’язок корозія – 

утворення відкладення солей на поверхні 
апарату або трубопроводу веде до збільшення 
електрохімічної гетерогенності металічної 
поверхні, тобто, в решті-решт, до ще більшої 
інтенсифікації процесу (за винятком утворення 
захисного шару з осаду). За відсутності 
захисного шару, утвореного солями 

(наприклад, кальцій карбонатом), відбувається 
активне руйнування металічної поверхні. З 

іншого боку, товщина захисного шару солей 

повинна бути мінімальною. Під час 
збільшення шару відкладень за певних умов 
розвивається локальна і піттінгова корозії. 
Однак із практичного погляду цікава 
можливість використання захисних власти-

востей утворених осадів, особливо для систем 

водопостачання з температурою до 35 
оС, коли 

утворення захисного шару не зменшує продук-

тивність (теплопродуктивність) апаратів. 
Можливість утворення осаду кальцій 

карбонату визначається станом вуглекислотної 
рівноваги. Утворені біля металічної поверхні 
продукти анодної (Fе2+

) і катодної (ОН-
) 

реакції можуть впливати на вуглекислотну 

рівновагу, зсуваючи її в той чи інший бік. При 

цьому умови осадження кальцій карбонату 

відрізняються від тих умов, які створюються в 
об’ємі води подалі від кородуючої поверхні 
металу. 

На захисні властивості осаду (кальцій 

карбонату) і продуктів корозії металу (заліза), 
які осаджуються на металічній поверхні в 
результаті вторинних процесів, а також на 
структуру цих осадів і їх фізико-хімічні 
властивості (суцільність, щільність, однорід-

ність, міцність адгезії) впливають рН і 
хімічний склад приелектродного шару, 

концентрація розчиненого кисню та іонів-
активаторів (СІ- і SO4

2-
). У водах із високим 

вмістом хлоридів і сульфатів (напр., розсоли) 

швидкість корозії сталі зростає незалежно від 

індексу насичення води. Тому можна вважати, 

що хлориди і сульфати перешкоджають 
пасивації сталі і утворенню захисних плівок на 
її поверхні. Проте викладена концепція про 

вплив хлоридів і сульфатів не розповсюдь-
жується на Na-катіонування та інші хімічно 

оброблені води. Ці води, а також природні з 
малим вмістом солей кальцію і магнію, мають 
від’ємний індекс насичення (J=-1,0), тому 

можуть викликати сильну корозію вуглецевої 
сталі, оскільки в таких водах на поверхні сталі 
карбонатні плівки не утворюються. 

Під час організації протикорозійного 

захисту варто враховувати, що корозія сталі в 
хімічно оброблених водах сильно зростає за 
наявності у них навіть малих концентрацій 

хлоридів і сульфатів. Тому на підприємствах, 

які використовують подібні води для 
технологічних цілей спостерігається не тільки 
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інтенсивна корозія, але й «заростання» труб 

насосів і апаратури продуктами корозії. 
Присутність у системі іона СІ- не 

обмежується руйнівною його дією на 
пасивуючу плівку. Установлено [10], що при 

рН 8,5 присутність 12 мг/л СІ2 і 300 мг/л НСО3-
 

(у перерахунку на СаСО3) сприяє розкладанню 

деяких інгібіторів корозії й антинакипінів. Так, 

за присутності 500 мг/л Са2+
 або 200 мг/л Mg

2+
 

за 48 годин відбувається розкладання 
оксиетиліден-дифосфонової (ОЕДФ) кислоти 

на 60%. Автори розробили два стабілізатори 

(сульфамінова і ціанурова кислоти), введення 
яких уповільнює розкладання ОЕДФ хлором. 

З метою попередження руйнування 
фосфатів автори [11] пропонують використо-

вувати нітрогеновмісні речовини: аміак, водо-

розчинні аміди, первинні та вторинні аміни, 

сульфамінову кислоту або її розчинні у воді 
солі за концентрацій 0,25-0,5 мг на 1,0 мг 
хлору.  

Автори роботи [12] показали можливість 
захисту сталі 3 у воді, що містить агресивні 
хлорид- і сульфатіони. Як захисний реагент 
використовують олеат лужного металу за 
концентрації 1 г/л. 

Детальний аналіз літературних даних, у 

яких розглядаються питання взаємозв’язку 

відкладення солей і корозії, показав, що в 
практичному відношенні цікавим виявивився 
той факт, що інгібіторами цих процесів 
можуть бути одні й ті ж речовини. Це дозволяє 
відмовитися від паралельного застосування 
спеціальних інгібіторів корозії у боротьбі з 
відкладеннями солей на поверхні технолог-
гічного обладнання і навпаки. З огляду на це, 
найбільш технологічні та економічні 
комбіновані інгібітори та інгібітори комплекс-
ної дії, які мають антикорозійні та антинакипні 
властивості [5,13-16]. Перспективне застосу-

вання хроматів, силікатів, фосфатів, нітритів, 
різних полімерів і кополімерів. 

Один із шляхів підвищення ефективності 
інгібіторів корозії і відкладення солей – 

розроблення синергічних композицій і сумісне 
застосування інгібіторів із катодною де 
поляризацією [17-23]. Вар’юванням кількостей 

і типом компонентів суміші можна значно 

збільшити захисні властивості та розширити 

сферузастосування інгібіторів. Ефекти 

взаємного впливу компонентів на захисну дію 

суміші зумовлені природою компонентів, 
металу і агресивністю середовища. З іншого 

боку, природа компонентів визначається 
характером поверхневої активності, наявністю 

в їх молекулах елементів, які здатні до 

специфічної адсорбції на металі, можливістю 

утворення міжмолекулярних зв’язків між 

компонентами. 

У кислих середовищах значний вплив на 
прояв синергізму має характер аніона, в 
нейтральних – розчинений кисень, у 

двофазних – вуглеводнева фаза [24].  

У композиціях із синергічним ефектом 

часто використовують нітрити, поліфосфати, 

фосфатнокарбонові кислоти і т.ін. [21,25-32]. 

За дослідженнями авторів [21], викорис-
тання натрій нітриту (2,5-10 г/л) у модельних 

водах складу, мг/л: NaCl – 495, Na2SO4 – 444, 

CaCl2 – 166, NaHCO3 – 252; може забезпечити 

надійний захист обладнання з чорних металів 
від корозії. Однак робочі концентрації цього 

інгібітору настільки великі, що різко 

скорочується рентабельність його застосу-

вання для захисту від корозії. Автори 

запропонували використовувати натрій 

триполіфосфат як добавку до натрій нітриту, 

що забезпечує створення синергічного ефекту. 

Ця добавка повинна утворювати з іонами 

кородуючого металу важкорозчинні сполуки. 

Захисний ефект цих сполук може проявитися 
лише у випадку, коли взаємодія компонентів 
інгібітору і продуктів корозії відбувається біля 
поверхні кородуючого металу і приводить до 

осадження утворених важкорозчинних сполук 

безпосередньо на металі. Ця умова 
визначається наявністю мінімальної захисної 
концентрації інгібіторів, що забезпечує 
утворення захисного шару із важкорозчинних 

сполук на поверхні металу. При цьому 

необхідно орієнтуватися на такі сполуки, які, 
будучи недорогими і нетоксичними, 

проявляють поліфункціональну дію та 
зменшують рівень як локальної, так і загальної 
корозії обладнання з низьковуглецевих і 
нержавіючих сталей, не видаляються з системи 

під час реагентного оброблення води і не 
впливають на біологічне очищення. Крім того, 

натрій триполіфосфат, зменшуючи корозійну 

агресивність води, паралельно попереджує 
утворення накипу на поверхні теплообмінного 

обладнання за концентрації розчинених солей 

меншій, ніж 10 мг/л. 

Із практичного погляду важливе визна-
чення часу формування захисної плівки 

реагентами, які використовуються в компо-

зиції. Встановлено, що стабілізація корозій-

ного процесу для натрій нітриту і натрій 

триполіфосфату закінчується на 10 добу і 
зберігається на 20 добу. Формування ж 

захисної плівки для композиції натрій нітриту 

і натрій триполіфосфату закінчується на 5 

добу. 



Михайловська Т.М. Використання інгібіторів для уповільнення процесів відкладення солей твердості... 

Наук. вісник ЧНУ. Вип. 453.: Хімія. – Чернівці, 2009 94 

Серед великої кількості реагентів, що 

використовуються для уповільнення корозії та 
відкладення солей твердості, необхідно 

виділити клас комплексонів. Вони можуть 
використовуватися для комплексометричного 

зв’язування іонів лужно-земельних металів у 

технологічних водах [2]. Однак такий метод 

потребує стехіометричних витрат комплексо-

нів, що за сучасних витрат води забезпечити 

не тільки складно, але й практично 

неможливо. 

Доцільніше використовувати метод 

інгібування комплексонами [30-44]. При цьому 

витрати реагентів-інгібіторів мінімальні, а 
захисний ефект не поступається [2,5-7]. 

Автори роботи [32] дав порівняльну 

характеристику впливу натрій триполіфосфату 

і ОЕДФ на відкладення солей твердості та 
корозії у високомінералізованих розсолах 

(95 г/л) і різних температурах. Доведено, що 

натрій триполіфосфат як інгібітор ефективний 

за температури 100-130 
оС і концентрації 5-

15 мг/л. Проте подальше підвищення темпе-
ратури приводить до зменшення ефективності 
інгібування. 

Ефективнішим інгібітором за температур 

вищих 120 
оС виявилась ОЕДФ. Показано, що 

в інтервалі температур 120-160 
оС зі 

збільшенням концентрації ОЕДФ ефективність 
захисту від солевідкладень зростає. Однак 

захист від корозії за малих концентрацій 

комплексонів (Т=120 
оС) досить низький 

(50%). Із підвищенням температури це 
зниження відбувається інтенсивніше, а за 
160 

оС захисний ефект комплексонів від 

корозії практично втрачається. Для 
ефективного захисту від корозії розроблені 
спеціальні композиції, які добре розчинні у 

воді. Ефективність захисту композиції від 

корозії і відкладення солей твердості за 160 
оС 

за концентрації 215 мг/л складає відповідно 89 

і 88%. Крім того, така композиція забезпечує і 
одночасне зменшення ступеня крихкості 
металу. 

Особливо ефективна ОЕДФ у розчинах із 
високим вмістом кальцій карбонату [35]. 

Комплексон у вигляді тетракальцієвого 

комплексу сорбується поверхнею раніше 
утворених кристалів і зародків кристалів 
кальцій карбонату і перешкоджає їх росту й 

агломерації. Відсутність активних центрів 
забезпечує підтримування розчину в 

пересиченому стані без виділення накипу. За 
температур оборотних систем ОЕДФ не 
піддається гідролізу і зберігає свої властивості. 
Концентрація ОЕДФ при цьому не перевищує 
2,2 мг/л. 

Часто разом із ОЕДФ використовують 
відходи цинкових солей підприємств хімічної 
промисловості [35]. Автори стверджують, що 

такий інгібітор універсальний. Діапазон 

робочих концентрацій 1-5 мг/м3
 води. За таких 

концентрацій швидкість корозії теплообмінної 
апаратури зменшується вдвічі, а під час 
збільшення концентрації композиції до 50-

100 г/м3
 ефективність захисту від корозії 

зростає більше, ніж у 10 разів.  
ОЕДФ й інші комплексони застосовують 

як добавки і в складніших композиціях [38,39]. 

Автори [38] пропонують композицію для 
інгібування корозії сталі, міді, алюмінію, 

цинку для охолоджувальних водних систем. 

Композиція складається з ОЕДФ, гідрокси-

етану, дифосфонової кислоти, 2-меркапто-

бензотіазолу, лужної солі кополімеру 

акрилової кислоти з акрилонітрилом, натрій 

гідроксиду, триетаноламінофосфату і води. 

Композиція вводиться у воду концентрацією 

20-100 мг/м3
 і забезпечує гальмування як 

анодного, так і катодного процесів. 
Ефективність такої композиції складає 92-94%. 

Відома композиція [8], яка містить: 
водорозчинну сіль цинку (сульфат, хлорид, 

ацетат, нітрат), хелатоутворювач, фосфонову 

кислоту або аліловий карбоксиловмісний 

кополімер. Додатково вводять фосфати, 

біоциди, інгібітори корозії кольорових металів. 
Значна частина досліджень [43-45] 

присвячена вивченню похідних оксиетиліден-

дифосфонової кислоти як інгібітору 

відкладення солей і корозії.  
Автори [43] запропонували склад для 

попередження відкладень солей і корозії, який 

містить продукт взаємодії ОЕДФ із кубовим 

залишком виробництва морфорліну, а як 

інгібітор корозії – суміш алкілморфолінів. 
Інші автори [44] дослідили можливість 

одержання нітрогеновмісних фосфонатів на 
основі амонієвих солей ОЕДФ, які можуть 
утворювати міцні комплекси з катіонами 

лужно-земельних металів. Розроблений 

інгібітор відкладення солей і його модифікації. 
Відоме [45] застосування нітрил отри-

метиліденфосфонової, ОЕДФ, аміноетиліден-

дифосфонової й амінофенілетилідендифосфо-

нової кислот як інгібіторів сульфатно-

кальцієвого накипу. Показано, що всі дослід-

жені кислоти можуть застосовуватися як 

інгібітори утворення відкладень у випарних 

апаратах. Максимальною ефективністю воло-

діє амінофеніл-етилідендифосфонова кислота. 
Застосування її в кількостях 5-10 мг/л дозволяє 
досягати ступеня упарювання 2-2,5 практично 

без утворення відкладень.  
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Поряд із використанням ОЕДФ та її 
похідних як інгібіторів відкладення солей і 
корозії відомо і застосування їх для видалення 
уже утворених відкладень [41-50]. 

Запропонований склад [46] для розчинення 
карбонатних відкладень із вмістом ОЕДФ. Для 
прискорення процесу видалення відкладень, 
зменшення витрат органічної кислоти і 
корозійної агресивності складу він містить 
нітрилотриметилфосфонову кислоту, амоній 

сульфат. Як інгібітор корозії використовують 
поліоксиетильований алкілфенол і 2-меркапто-

бензтіазол. 

Значної уваги заслуговують інгібіторні 
композиції, які використовуються в системах 

із високим вмістом солей і з високою 

температурою [51-53].  

Для інгібування корозії сплавів на основі 
заліза в гарячих розсолах із високою густиною 

за 20-240 
оС пропонується [51] композиція з 

фосфонієвої солі, алкінолу, тіоціанату або 

тіосечовини. 

З метою підвищення корозійної стійкості 
різних марок нержавіючих сталей у 

концентрованих карбонатно-гідрокарбонатних 

розчинах за 100-170 
оС автори [52] 

пропонують інгібітор складу: натрій 

триполіфосфат, рідке скло, амоній ванадат, 
натрій перманганат, натрій сіліційфлуорид. 

Найефективніший інгібітор корозії амоній 

ванадат, зменшує швидкість корозії в 10-20 

разів. Захисна концентрація такого інгібітору 

за 120-170 
оС відповідно 0,1 і 1,0%. 

Автори роботи [53] пропонують інгібувати 

корозійні процеси в розсолах сполуками на 
основі галогенідів лужних або лужно-

земельних металів, які мають густину ≤1,92 

інгібітором складу: 0,05-5,0% Zn
2+

 i 0,05-1,5% 

CNS
-
. 

Серед інших методів попередження 
утворення відкладення солей відомий метод 

уведення кислот [54]. Запропонований метод 

попередження відкладень із мінералізованих 

вод, що знаходяться під тиском. Метод 

передбачає уведення у воду розчиненої в ній 

кислоти в кількості, що забезпечує зменшення 
рН на 0,1-0,3 одиниць. 

Інший спосіб [55] зменшення інтенсивності 
карбонатного накипоутворення на обладнанні 
для випаровування води полягає в дозуванні в 
концентрат, що містить також високо темпера-
турний антинакипін, вуглекислого газу в 
кількостях, які незначно зменшують рН і 
збільшують корозію металів. 

За останні роки широкого застосування як 

інгібітори корозії та солевідкладення набули 

різні полімерні реагенти. Особливо широкого 

застосування одержали полімерні інгібітори за 
кордоном, що, очевидно, зв’язано з вищим 

рівнем розвитку хімії та хімічної технології. 
Залежно від умов застосування використо-

вують різні полімери, кополімери з великим 

діапазоном молекулярних мас. Серед них 

полімери акрилового ряду [56,57]. 

Запропонований інгібітор солевікладення на 
основі кополімеру акрилової або метакрилової 
кислот, або їх солей із моновініловим етером 

діетиленгліколю. Автори [57] пропонують 
використовувати як інгібітори корозії та 
відкладення солей у водних системах 

водорозчинні полімери з в’язкістю від 0,05 до 

0,25. Полімери одержують із ненасичених 

органічних кислот (акрилова, метакрилова, їх 

солі та суміші), ненасичених сульфонових 

кислот і ненасичених четвертинних амонієвих 

сполук. Робоча концентрація інгібітору 

складає 0,1-25 мг/л.  

Для захисту від корозії та відкладення 
солей у водних системах і парогенераторах 

запропоновано [58] використовувати компо-

зицію з першим компонентом гомополімер 

малеїнової кислоти або її кополімер з 
ізобутиленом або ізопентеном, або їх 

водорозчинні солі, а як другий компонент – 

гомополімер акриламіду або метиламіду, або 

їх розчинні солі. Концентрація композиції у 

воді – 30-40 мг/л. 

У роботі [50] досліджена композиція для 
інгібування відкладень на поверхні нагріву 

котлів. Композиція містить два водорозчинних 

полімери: кополімер акрилової кислоти й 

акриламіду з м.м. 500-300 тис. і кополімер 

акрилової та метакрилової кислот із 
вінілсульфатом із м.м. 75-50 тис. Автори 

пропонують для захисту внутрішніх поверхонь 
труб котлів використовувати водорозчинні 
аніоноактивні вінілові полімери з м.м. 500-

5000, які містять 30% карбоксильних 

функціональних груп у кількості 1-30 мг/л на 
кожний мг/л накипоутворюючих сполук. Як 

полімери автори пропонують використовувати 

кополімер акрилової кислоти й акриламіду при 

співвідношенні 3:1, а також гомополімери і 
кополімери акрилової, метакрилової, 
малеїнової фумарової кислот, акриламіду і 
вінілсульфонату. Підвищення ефективності 
антинакипінів рекомендується проводити 

одночасним уведенням у воду диспергентів. 
Широкого розповсюдження одержали 

композиції на основі полімерів із добавками 

неорганічних сполук і фосфонієвих кислот 
[32]. 

Серед багатьох полімерних інгібіторів 
заслуговують особливої уваги композиції з 
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синергічним ефектом дії [59]. Композиція 
перспективна для інгібування відкладень солей 

із вод із високою мінералізацією. Реагент 
містить водорозчинний полімер, носій 

гідроксиламінової групи з лінійним 

вуглеводневим ланцюгом, наприклад, 

поліолефіновим. Полімер, окрім того, може 
містити структурні групи кополімерів 
акрилових, малеїнових і вінілових кислот, 
естерів або солей, а також вінілпіролідон, 

стирол або акрилонітрил. Відзначено, що 

запропонований реагент потрібно вводити у 

воду з розрахунку 2-5 мг полімеру на кожні 
100 г кальцію, який може виділитися у вигляді 
солевих відкладень. Ефективність дії 
композиції досягається у широкому діапазоні 
величин рН. 

Можливість практичного застосування 
інгібіторів корозії та відкладення солей 

значною мірою залежить також від того, чи 

задовольняють вони вимоги за токсичністю. 

Тому тепер спостерігається тенденція до 

заміни деяких розповсюджених інгібіторів, 
наприклад, хроматів, причому під час розгляду 

можливості використання головне значення 
надається їх токсичності й ущербу, який вони 

наносять навколишньому середовищу.  
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Summary 

Mykhailovska T.N. 

APPLICATION OF INHIBITORS FOR RETARDATION OF ACCUMULATION OF SALTS 
SOLIDITY AND CORROSION OF PROCESSING EGUIPMENT 

There is the analytical survey of inhibitor shielding of processing eguipment from accumulation of salts 

solidity and corrosion in the closed industrial water-cooling system conducted. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРИСТАЛІВ CdTe, ЛЕГОВАНОГО ФОСФОРОМ 

За допомогою катодолюмінесценції та високотемпературних вимірювань ефекту Холла 

монокристалів CdTe:Р, вирощених методом Бріджмена, досліджено поведінку Фосфору в CdTe у 

широкому температурному інтервалі. Всі спектри катодолюмінесценції показують наявність смуги за Е 

= 1.53 еВ, яка зумовлена переходом, що включає акцепторний рівень PTe. Монохроматичні знімки поверхні 
кристалів CdTe:Р свідчать про негомогенний розподіл домішки, що впливає на інтенсивність КЛ. 
Ізотермічні залежності концентрації носіїв заряду для зразків із різним вмістом домішки в атмосфері 
пари Cd, знаходяться нижче відповідних залежностей для нелегованого CdTe, що зумовлено акцепторним 

впливом Фосфору. За високих концентрацій домішки (кінець злитку) утворюються й донорні домішкові 
дефекти, які значною мірою компенсують дію акцепторів. 

Ключові слова: кадмій телурид, Фосфор, катодолюмінесценція, ефект Холла, власні та домішкові 
дефекти. 

 

Кадмій телурид – одна з небагатьох сполук 

групи А2В6
, кристали якої можна отримати як з 

р-, так і з n-типом провідності. Матеріал р-

типу з високою провідністю отримати складно 

через низьку розчинність домішок у твердому 

тілі та/чи високу компенсацію носіїв заряду. 

Встановлено, що Фосфор – один з елементів, 
який надає CdTe високої провідності p-типу, 

що знаходить застосування у сонячних 

елементах і під час створення сильно 

легованого р-контакту в детекторах ядерних й 

електромагнітних випромінювань [1-3].  

Аркадьєва та Рудь [3] за допомогою 

низькотемпературних вимірювань ефекту 

Холла кристалів CdTe:P, отриманих зонною 

плавкою, дослідили, що Фосфор утворює в 
CdTe мілкий акцепторний рівень Еv+0.05 еВ. 

Суттєво, що не зважаючи на значну 

концентрацію введених акцепторів (~10
18

 см-3
) 

концентрація електрично активної домішки 

виявилася значно меншою (~10
16

 см-3
), що 

авторами пояснено процесами домішкової 
самокомпенсації.  

Агрінська [4] за допомогою методів 
фотолюмінесценції, низькотемпературного 

вимірювання ефекту Холла й оптичного 

поглинання досліджувала кристали CdTe, 

леговані Фосфором методом горизонтальної 
напрямленої кристалізації (концентрація 
Фосфору в розплаві – 2×10

18
 см-3

). За 300 К 

концентрація дірок становила (8-10)×10
16

 см-3
. 

У кристалах CdTe:P оцінено рухливість дірок 
(µ ∼ 40-60 см2

/В·с), концентрацію мілкого 

акцептора [ -
TeP ] = 5×10

17
 см-3

, ступінь 
компенсації K = Nd/Na = 0.8 та його енергію 

іонізації – 0.06 еВ. 

Селім і Крегер [5], проводячи низько-

температурні вимірювання ефекту Холла (341-

469 К) кристалів CdTe:P, відпалених за 
високих температур (970-1170 К) під 

контрольованим тиском пари Cd із подальшим 

їх гартуванням, встановили, що Фосфор 

утворює мілкий акцепторний рівень Ev+0.035 

еВ, за який відповідає точковий дефект (ТД) – 

Фосфор на місці Телуру – PTe або міжвузловий 

Фосфор – Pi. За високих тисків пари Cd (РCd) 

Фосфор діє як акцептор (PTe і/або Pi), а за 
низьких РCd – як донор (PCd), формуючи 

нейтральні асоціати (PCdPi)
0
 чи (PCd2Pi)

0
 тим 

більшою мірою, чим більша концентрація 
Фосфору. Оскільки загальноприйняті позна-
чення домішкового дефекту Фосфор на місці 
Кадмію та тиску пари кадмію ідентичні, то для 
їх розпізнавання тиск пари кадмію записуємо 

курсивом. За високих значень РCd у процесі 
самокомпенсації задіяні власні дефекти 

( +2
iCd ), за низьких РCd – +3

CdP . 

За допомогою низькотемпературних 

вимірювань ефекту Холла за аналогічних до 

[5] умов обробки Чу і Б’юб [6] отримали 

подібні результати. Вони встановили, що в 
зразках CdTe:P за високих тисків пари Cd мілкі 
акцептори (PTe) компенсуються власними 

донорами +2
iCd , тоді як за нижчих PCd – 

домішковими +
CdP . 

Молва і Самінадаяр [7] вивчали 

високочисті кристали CdTe р-типу, в які 
імплантувалися іони P

+
. У кристали CdTe, 

вирощені модифікованим методом Бріджмена, 
були імплантовані іони Р+

 за кімнатної 
температури. Після кожної імплантації зразки 

були відпалені в потоці Н2-N2 за температур 

573-923 К протягом 1-7 год. За допомогою 

вимірювання фотолюмінесценції встановлено, 

що Р заміщує атом Те в підґратці CdTe. 
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Утворений ним енергетичний рівень знахо-

диться в забороненій зоні на 68.2 меВ вище 
стелі валентної зони. 

З вищесказаного видно, що всі попередні 
вимірювання здійснювалися за кімнатних 

температур, що не дає повної картини 

поведінки домішки в CdTe. Нашим ж 

завданням було дослідити вплив Р на 
електричні властивості CdTe в умовах 

високотемпературної рівноваги дефектів. Це 
дозволяє отримати інформацію про поведінку 

домішки у кристалі у широкому темпера-
турному інтервалі та прояснити природу 

домішкових ТД, які визначають поведінку 

кристалів CdTe. 

Експеримент 
Для досліджень методом Бріджмена були 

вирощені монокристали CdTe, леговані 
Фосфором, з початковою концентрацією 

домішки в розплаві – 1×10
19

 ат/см3
. Зразки для 

вимірювань виготовлялися за стандартною 

методикою, описаною в [8].  

Катодолюмінесцентний (КЛ) аналіз був 
проведений за допомогою монокатодолюмі-
несцентної системи Gatan, вмонтованої у 

скануючий електронний мікроскоп Cambridge 

S360. Спектри КЛ, а також панхроматичні та 
монохроматичні знімки отримували, викорис-
товуючи послідовну дисперсійну систему, 

оснащену двома дифракційними ґратками і  
системою виявлення, яка поєднує фотопомно-

жувач і детектор (Ge). Експериментальні 
умови КЛ: 77 К, Eпучка= 30 кeВ, глибина 
проникнення – 2.4 мкм, I = 10 нА. 

Для дослідження високотемпературних 

електричних характеристик (ВТЕХ) омічні 
контакти на зразках створювали з викорис-
танням електричного розряду, вварюючи  

тонкий вольфрамовий дріт (d = 0.1 мм) у 

зразок. Для вимірювання високотемпера-
турних електричних параметрів застосовували 

шестизондовий метод і "закриту" ампулу [8]. 

За кожної температури та тиску пари кадмію 

отримували значення сталої Холла та питомої 
електропровідності, з яких визначали знак і 
концентрацію носіїв заряду. Високотемпе-
ратурні дослідження проводилися в інтервалі 
температур 473-1173 К і тисків пари Cd від 10 

до 3×10
5
 Па. Підтримуючи постійною 

температуру зразка CdTe чи компонента, 
отримували ізотермічні або ізобаричні залеж-

ності концентрації носіїв заряду, відповідно. 

Результати та їх обговорення 
Катодолюмінесценція 
Для вимірювань приготували кілька зразків 

CdTe:Р, які були вирізані з різних частин 

злитку (g = 0.05, 0.55 і 0.95 – це відносне 
положення зразка у злитку), щоб отримати у 

зразках різну концентрацію Фосфору. 

На рис. 1 наведені спектри КЛ для зразків 
CdTe:Р (g = 0.05) невідпалених зразків і 
відпалених за різних стехіометричних умов 

(Cd, Te, вакуум) за 1070 К і повільно 

охолоджених (1 К/хв.) після відпалу. Головна 
особливість спектрів – емісійна зона, 
розташована за Е = 1.53 еВ, додатково 

спостерігається крайова емісія за Е = 1.56-1.57 

еВ. Згідно з літературними даними, Фосфор 

створює акцепторний рівень на ~30-50 меВ 

вище валентної зони [3, 5]. Якщо ці дані 
правильні, то зону за Е = 1.53 еВ можна 
співвіднести до переходу, що включає 
акцепторний рівень, зумовлений легуванням 

Фосфором. Інший цікавий результат – 

відсутність цієї зони у спектрі для відпаленого 

в атмосфері пари телуру зразка (для 
гартованого зразка спектр КЛ подібний).  

Рис. 1. Спектри KЛ зразків CdTe:Р (g = 0.05), 

відпалених 24 год. за різних стехіометричних умов: 

1 – невідпалений зразок (для порівняння);  
2 – відпалений у вакуумі;  

3 – в атмосфері пари кадмію;  

4 – в атмосфері пари телуру. 

 

На противагу всі невідпалені зразки (рис. 
2) не показують крайової емісії. Всі вони, 

незалежно від положення у злитку, містять 
тільки одну широку зону КЛ, розташовану при 

Е = 1.52-1.53 еВ. Точні значення енергій 

випромінювання різних зон такі: за g = 0.05 – 

Е = 1.527 еВ, за g = 0.55 – Е = 1.523 еВ, за g = 

0.95 еВ – Е = 1.521 еВ. Цей дуже малий зсув 

підтверджує те, що ця зона у всіх трьох 

зразках зумовлена одним і тим же переходом. 

На нашу думку, це випромінювання має 
подібне походження до тих, що спостерігалися 
для відпалених у вакуумі та в атмосфері пари 

кадмію зразках і зумовлена переходом, що 

включає акцепторний рівень Фосфору. На рис. 
2 спостерігаються також відмінності в 
інтенсивності КЛ для 3-х зразків. Цей 
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результат може бути неоднозначним, оскільки 

всі зразки були дуже неоднорідні та 
інтенсивність КЛ може змінюватися аж на 50% 

при зміні з одного положення на інше (див. 
рис. 3). 

Рис. 2. Спектри KЛ зразків CdTe:Р з різною 

концентрацією домішки: 

1 – g = 0.05, 2 – g = 0.55, 3 – g = 0.95. 

 

Головна риса монохроматичних знімків 
(рис. 3) поверхонь – чергування світлих і 
темних зон, розміри яких змінюються 
відповідно до аналізованого зразка. Зразок, 

вирізаний з початку злитку (g = 0.05), показує 
світлі ділянки з найбільшими розмірами 

(кілька сотень мікрон), тоді як зразки з g = 0.55 

і g = 0.95 показують світлі зони з невеликими 

розмірами (нижче декілька десятих мікрон). 

Беручи до уваги, що спектр КЛ для цих зразків 
показує лише одну зону (рис. 2), ми 

припускаємо, що світлі області являють собою 

ділянки з вищою випромінювальною рекомбі-
наційною ефективністю щодо темних плям. 

Якщо наше припущення про те, що 

спостережена КЛ зона зумовлена легуванням 

Фосфором, правильне, то монохроматичні зоб-

раження поверхні – прямий доказ негомо-

генного площинного розподілу домішки. 

Детально досліджено монохроматичні 
знімки поверхні за Е = 1.53 еВ (рис. 4а, б) для 
невідпаленого зразка, вирізаного з середини 

злитку (g = 0.55). Ці знімки також 

характеризуються чергуванням світлих і 
темних ділянок. У цьому випадку світлі зони 

діаметром ~100 мкм оточені темними зонами. 

Люмінесцентна інтенсивність всередині 
світлої області цілком однорідна, але у темній 

вона неоднакова (це видно з рис. 4б, що є 
збільшенням прямокутника з рисунка 4а). 

Порівняння спектрів, отриманих всередині 
світлої  та темної ділянок, показане на рис. 5. 

Видно, що інтенсивність КЛ сильно 

зменшується для темних зон порівняно зі 
світлими. Це означає, що темні ділянки – зони 

пониженої інтенсивності люмінесценції. 
Оскільки в цьому зразку спостерігається 
тільки випромінювання, зумовлене домішко-

вими точковими дефектами Фосфору, різні за 
інтенсивністю зони можуть означати 

неоднорідний розподіл домішки в кристалі. 
Подібна поведінка спостерігалася і в інших 

невідпалених зразках (вирізаних з g = 0.05 та g 

= 0.95 частин злитка), але розміри світлих 

ділянок були іншими. 

 

 
a 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Монохроматичні знімки поверхні зразків 
CdTe:Р, зняті при енергії, яка відповідає максимуму 

енергії випромінювання домішкових акцепторів 
Фосфору 

(а – g = 0.05 за Е = 1.526 еВ, б – g = 0.55 за  
Е = 1.526 еВ, в – g = 0.95 за Е = 1.521 еВ). 
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Рис. 4. Монохроматичні знімки поверхні зразків CdTe:Р з g = 0.55. 

а б 

 
Рис. 5. Спектри KЛ  зразка CdTe:Р (g = 0.55) для різних ділянок поверхні 

(1 – світлі ділянки, 2 – темні ділянки). 

 

Електричні вимірювання 
Для отримання інформації про поведінку 

Фосфору в CdTe за високих температур 

знімалися температурні та тискові залежності 
концентрації носіїв заряду, які порівнювалися 
з відповідними залежностями для нелего-

ваного матеріалу. 

На рис. 6 показане порівняння 
ізотермічних залежностей для двох зразків 
Р5Cd і Р8Cd, вирізаних із початку (g = 0.15) та 
з кінця злитку (g = 0.85), відповідно. 

Пунктирні лінії – це ізотерми концентрації 
електронів для нелегованого матеріалу. Згідно 

з квазіхімічною теорією Крегера [9] й 

експериментальних даних Уїлана і Шоу [10], 

нахил ізотерм становить 1/3, що пов’язано з 
домінуванням двократно іонізованих власних 

донорів (до Т < 930 К домінують +2
TeV , а вище 

цієї температури – +2
iCd  [11]).  

Ізотерми концентрації носіїв заряду для 
обох зразків за Т ≤ 1170 К знаходяться нижче 
ізотерм для нелегованого CdTe (рис. 6). Це 
зумовлено акцепторною поведінкою Фосфору, 

атоми якого зв’язують вільні електрони, 

понижуючи їх загальну концентрацію. Ці 
процеси можна описати такими квазіхіміч-

ними процесами. 

При розчиненні домішка займає у ґратці 
положення атомів Телуру: 

0

Te

0

Te PVP(s) ↔+   (1), 

++↔ hPP -
Te

0
Te   (2). 

Загалом в ізотермах на рис. 6 концентрація 
носіїв заряду з ростом РCd майже не зростає. 
Зауважимо, що в умовах високотемпературної 
рівноваги дефектів знак сталої Холла (тобто 

визначення знаку носіїв заряду) неоднознач-

ний за умов близькості вмісту електронів і 
дірок. Експериментальні значення концентра-
ції носіїв заряду – це різниця між вмістом 

власних та домішкових донорів й акцепторів. 
Саме через наявність великої кількості 
домішкових дефектів і їх взаємну компенсацію 

немає залежності концентрації електронів від 

температури за 770-1070 К. Лише за 1170 К 

лінії для P5Cd і P8Cd мають суттєвий нахил (γ 
= 0.24-0.3). Це означає, що за цієї температури 

переважає електронна провідність, зумовлена 

власними донорами (Cd
+2

i
[11]). 
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Рис. 6. Залежність постійної Холла від тиску пари 

кадмію для зразків Р5Cd і Р8Cd (g = 0.15 та g = 0.85 

відповідно) (пунктирні лінії – [е-
] у нелегованому 

CdTe за відповідних температур, числа – нахили 

ліній для зразків CdTe:P). 

 

Порівнюючи ізотерми для двох зразків, 
можна помітити, що лінії для P5Cd (g = 0.15) 

знаходяться нижче відповідних залежностей 

для зразка P8Cd (g = 0.85). Це могло б свідчити 

про те, що Фосфору (на початку злитку) мало 

(kрозп.<1) й атоми домішки заміщують атоми 

Телуру, а коли Фосфору багато (кінець злитку) 

– Фосфор не тільки заміщує атоми Телуру, але 
і атоми Кадмію або стає у міжвузля, 
проявляючи амфотерну поведінку, про що 

згадувалось у статті Селіма і Крегера [5]:  

( ) 0
Cd

0
Cd2 P  V  гP 1/2 ↔+ ,   (3) 

-m
Cd

0
Cd me  P  P +↔ + ,     (4) 

де m-ступінь іонізації PCd. 

Завдяки компенсаційним явищам 

ізотермічні залежності для зразка Р8Cd і 
знаходяться нижче ліній для нелегованого 

матеріалу. Згідно з [5], також можливе 
утворення асоціатів між домішковими 

дефектами, що зумовлює компенсацію носіїв 
заряду: 

( ) ( )0

iCd
0
i

0
Cd 2 PP  V  V  гP ↔++ ,   (5) 

( )0

iCd
0
Cd

0
i2 2PP  V  V  (г) P 3/2 ↔++ . (6) 

На рис. 7 показана температурна 
залежність концентрації носіїв заряду для обох 

зразків. На початку вимірювань концентрація 
дірок ([h

+
]) була досить високою ~10

17
 см-3

. 

Високе значення [h
+
] вказує на те, що за 

відносно швидкого охолодження злитку після 
його вирощування загартувався високий вміст 
розчинених у матриці кристала акцепторних 

точкових дефектів Фосфору (це відповідає їх 

оціночній концентрації за 1170 К, див. рис. 6). 

Така концентрація дірок зберігалася на рівні 
~10

17
 см-3 аж до 770 К (P5Cd) - 720 К (P8Cd). P-

n-перехід для зразка P5Cd  відбувся за вищої 
температури, ніж для P8Cd, що підтверджує 
наше припущення про велику кількість 
акцепторів Фосфору на початку злитку. При 

подальшому нагріванні провідність з p-типу 

перейшла в біполярну і при цьому 

концентрація носіїв заряду зменшилася на 
порядок (до ~10

16
 см-3

). Подальше зростання 
температури вище ~900 К приводить до 

збільшення концентрації носіїв заряду, 

відчувається генерація власних донорів. Для 
вищих температур концентрація електронів 
нижча, ніж у нелегованому CdTe (штрихова 
лінія). При повільному охолодженні від цієї 
температури встановлюється високотемпера-
турна рівновага дефектів, вміст розчиненої 
домішки стає рівноважним, концентрація 
носіїв заряду закономірно спадає до значень 
~10

13
-10

14
 см-3

.   

 

Рис. 7. Температурна залежність концентрації 
носіїв заряду для зразків P5Cd і P8Cd за PCdmax 

(штрихова лінія – залежність для нелегованого 

CdTe). 

 

У цілому обидва зразки проявляють 
подібні властивості.  

 

Висновки 
1. За допомогою катодолюмінесценції та 

високотемпературних вимірювань ефекту 

Холла монокристалів CdTe:Р, вирощених 

методом Бріджмена, встановлено, що 

акцепторна дія Фосфору спостерігається у 

широкому температурному інтервалі 
(включно до 1170 К). 

2. Смугу на спектрах катодолюмінесценції за 
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Е = 1.53 еВ можна віднести до переходу, 

що включає акцепторний рівень PTe, 

зумовлений легуванням Фосфором. 

3. Монохроматичні зображення поверхні 
легованих зразків свідчать про негомо-

генний площинний розподіл домішки в 
злитках CdTe:Р, вирощених методом 

Бріджмена. 
4. Ізотермічні залежності концентрації носіїв 

заряду для CdTe:Р знаходяться нижче 
залежностей для нелегованого CdTe, що 

зумовлено акцепторним впливом домішки. 

5. За високих концентрацій домішки (кінець 
злитку) утворюються й донорні домішкові 
дефекти, які компенсують дію акцепторів. 
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Summary 

Obedzynska Yu. Yu., Fochuk P. M., Panchuk O. E., Armani N. 

INVESTIGATION OF PROPERTIES OF P-DOPED CdTe CRYSTALS 

Catodoluminescence and high-temperature Hall effect measurements in CdTe:P single crystals indicate 

an acceptor behavior of phosphorus atoms in a wide temperature range. The CL band (E=1.53 eV) can be 

attributed to the transition involving the acceptor level related to crystal doping by Phosphorus. 

Monochromatic images of CdTe:P evidence a non-homogeneous distribution of the dopant inside the crystal. 

At high temperature the electron density is lower than in undoped CdTe. The compensation of dopant 

acceptors occurs owing to the possible formation of donor phosphorus point defects at high dopant 

concentration. 

 



Ситник М.С., Коров’янко О.О., Гейс В. Фазовий трансфер нанокристалів на основі феритів... 

Наук. вісник ЧНУ. Вип. 453.: Хімія. – Чернівці, 2009 105

УДК 538.9:544.015.4 

© Ситник М.С.
1,2

, Коров’янко О.О.
2
, Гейс В.

1 

1Інститут напівпровідників та фізики твердого тіла,  
Університет Лінц, Altenbergerstrasse 69, 4040 Linz (Austria) 

2Кафедра неорганічної хімії, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 
Чернівці, Україна 

ФАЗОВИЙ ТРАНСФЕР НАНОКРИСТАЛІВ НА ОСНОВІ ФЕРИТІВ  
З ОРГАНІЧНОЇ ФАЗИ У ВОДНУ 

Подано аналіз апробації опублікованих методів фазового трансферу нанокристалів на основі феритів з 

органічних розчинників у водну фазу. Запропоновано методику фазового трансферу таких нанокристалів 

на основі поліакрилової кислоти. Для ідентифікації та характеристики отриманих колоїдних розчинів 

нанокристалів й оцінки результатів трансферу використано методи скануючої електронної мікроскопії 
та динамічного розсіювання світла. 

Ключові слова: фазовий трансфер, наномагнетит, магнітні нанокристали, стабілізатори, ферити, 

поліакрилова кислота, меркаптопохідні, амфіфільні полімери. 

 

Важливе місце серед досліджуваних 

сьогодні наноструктур посідають препарати на 
основі магнітних металоксидів, зокрема, 
магнетиту (Fe3O4) завдяки поєднанню в них 

ряду цінних параметрів [1-3]. Дослідження 
фізико-хімічних властивостей магнітних 

нанокристалів підтвердили можливості 
успішного застосовування цих матеріалів у 

фармацевтичній хімії та медицині [4], при 

розробці новітньої електронної техніки 

(магнітні лінзи, лазерні затвори, жорсткі 
диски) [5-7]. Однак впровадження магнітних 

нанокристалів для використання в медицині 
пов’язане з необхідністю подолання низки 

технологічних перешкод. Перш за все, 
нанокристал разом зі стабілізатором повинен 

бути добре розчинним у воді [8]. Проте водні 
синтези недосконалі в синтетичному 

відношенні, оскільки при цьому неможливо 

контролювати ріст і розміри нанокристалів [9] 

та їх властивості, відповідно. Натомість, 
синтези в органічних розчинниках значно 

ефективніші внаслідок можливості точного 

контролю за усіма параметрами, кінетикою 

процесів росту та дозрівання нанокристалів 
[10,11]. 

У світлі вищезазначеного, найефектив-
ніший спосіб отримання водних розчинів 
магнітних нанокристалів – переведення 
синтезованих в органіці наночастинок шляхом 

фазового трансферу у водне середовище. 
Чимало робіт [8, 12-14] у сучасній науковій 

літературі досліджують це питання. Проте в 
більшості випадків на практиці досить важко 

або практично неможливо відтворити 

опубліковані методи. Вихідні методики досить 
узагальнені та не дають добрих результатів 
трансферу, внаслідок чого необхідна їх 

оптимізація й адаптація для трансферу саме 

нанокристалів феритів, стабілізованих 

олеїновою кислотою й олеїламіном. Тому 

завданням цієї роботи було провести 

апробацію опублікованих методів трансферу 

феритів, дослідити особливості окремих 

стадій. На основі аналізу отриманих 

результатів розробити відтворювану методику 

якісного переведення нанокристалів феритів з 
органічної фази у водну. 

Експериментальна частина 
У роботі використані такі реактиви: ферум 

сульфат („х.ч”), сіль Мора (NH4)2Fe(SO4)·6H2O 

(„х.ч”), олеїнова кислота („х.ч”), амоній 

гідроксид („х.ч”), етиловий спирт („х.ч”), 

гептан, циклогексан, толуен, бензин („х.ч”), 

деіонізована вода з питомим опором 

18 МОм·см. 

Синтез колоїдних розчинів наночастинок 

Fe3O4 проводили методом термальної деструк-

ції олеатів заліза та цинку при температурі 
~300-350

 ОС [11]. Для апробації опублікованих 

методів фазового трансферу нанокристалів 
феритів використано методики [12-14].  

Методика запропонованого в роботі 
трансферу на основі поліакрилової кислоти 

(ПАК) включає такі етапи. Поліакрилову 

кислоту низького ступеня полімеризації 
попередньо розчиняли в диметилсульфоксиді 
до концентрації 5%. Отриманий розчин в 
об’ємі 2,5 мл додавали до розчину 

нанокристалів фериту об’ємом 10 мл із 
концентрацією наночастинок 20 мг/мл. Цю 

однорідну суміш піддавали термообробці на 
водяній бані протягом двох годин за 
інтенсивного перемішування. Після осадження 
за допомогою метилового спирту розчин 

центрифугували, й одержаний осад розчиняли 

у воді з додаванням 2 мл 0,1 н NaOH. 
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З метою очистки до одержаного розчину 

додавали метиловий спирт і проводили 

повторне центрифугування та подальше 
розчинення в дистильованій воді. Операцію 

очистки проводили тричі. Після закінчення 
отримано чистий водний розчин нанокристалів 
із рН≈7. 

Результати та їх обговорення  

Апробація літературних методик фазового 

трансферу [12-14], вивчення постадійного  

механізму й аналіз отриманих результатів 
дозволили виявити недоліки, які пояснюють 
низьку ефективність і недосконалість 
опублікованих методик. Усі виявлені недоліки 

враховано як критерії фазового трансферу для 
розробки нового методу переведення 
нанокристалів феритів з органічної фази у 

водну.  

Фізико-хімічна суть методики [12] 

фазового трансферу на основі амінів подана 
схематично у вигляді процесу на рис.1(а). Як 

видно з рис.1а, під час синтезу у воді олеїнова 
кислота зорієнтована так, що карбоксильна 
група зосереджена на зовнішній оболонці 
нанокристалу, а зв’язок між стабілізатором і 
нанокристалом здійснюється за допомогою 

електростатичної взаємодії між подвійним 

зв’язком, на якому зосереджена дещо більша 
електронна густина олеїнової кислоти (-С=С-) 

та позитивно зарядженою оболонкою 

нанокристала. Під дією кислоти проходить 
осадження нанокристалів, які в подальшому 

розчиняються у хлороформі. Введення 

триетиламіну спричиняє перебудову структури 

стабілізатора. Внаслідок цього карбоксильна 
група виштовхується назовні, триетиламін 

переміщується у внутрішню оболонку 

стабілізатора. 
СЕМ-знімок на рис.1(а1) свідчить, що в 

результаті фазового трансферу отримується 
монодисперсний розчин нанокристалів у воді. 
Проте в розчині присутня частина агрегатів, в 
яких можна виділити окремі наночастинки, 

наявне часткове руйнування наночастинок, 

втрата кубічної форми внаслідок трансферу. 

Такий трансфер неефективний: велика 
кількість матеріалу залишається в органічному 

розчиннику. Крім того, одержані розчини 

нестабільні і, з часом, коагулюють унаслідок 
поступового вивітрювання триетиламіну. 

Перевагою цього методу трансферу 

залишається його простота і доступність 
реактивів.  

Механізм фазового трансферу на основі 
меркаптопохідних (димеркаптосукцинової 
кислоти ДМСК) полягає в тому, що ДМСК під 

дією диметилсульфоксиду витісняє стабілі-
затор олеїнову кислоту, замінюючи її. При 

цьому ДМСК орієнтується карбоксильними 

групами до оболонки нанокристала, а 
меркаптогрупами назовні (рис.1б). Це 
пов`язано з тим, що як стабілізатор ДМСК 

утворює міцніші зв’язки ніж олеїнова кислота, 
при цьому енергія системи нанокристал-ліганд 

зменшується. 
 

 

Рис.1. Принципи методів трансферу та знімки скануючої електронної мікроскопії(СЕМ) нанокристалів після 
апробації відповідних методів: а) хімічна суть трансферу нанокристалів феритів із застосуванням амінів;  
а1) СЕМ-знімок розчину нанокристалів магнетиту у воді після трансферу з використанням триетиламіну;  

б) структура нанокристалу стабілізованого ДМСК з можливістю взаємодії за меркаптогрупами; б1) СЕМ-знімок 

нанокристалів феритів, після фазового трансферу з використанням ДМСК; в) оболонка амфіфільного полімеру 

навколо стабілізованої наночастинки; в1) СЕМ-знімок агрегованих нанокристалів магнетиту, одержаних цим 

методом у вигляді міцели 
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Завдяки тому, що меркаптогрупи досить 
реакційноздатні, нанокристали магнетиту 

можуть бути легко приєднані до клітинної 
мембрани чи антитіла, або ж за даними 

групами можуть бути приєднані різноманітні 
біологічно активні речовини (БАР) [13]. 

СЕМ-зображення розчину наномагнетиту, 

з використанням ДМСК показано на рис.1(б1). 

Як видно з рис.1(б1), частинки сильно агре-
говані, що може бути спричинено утворенням 

сульфідних містків під дією кисню повітря. 
Отже, недоліки цього методу трансферу – 

низька стабільність отриманих розчинів на 
повітрі (при стоянні у відкритій тарі за 
кімнатних температур такі розчини за 12 годин 

коагулювали з виділенням характерного 

запаху сірководню). Крім того, ДМСК – 

досить дорогий реактив, а ефективність 
трансферу низька. Такі недоліки повністю 

виключають практичність цього методу. 

Схема утворення оболонки амфіфільним 

полімером навколо стабілізованої наночастин-

ки внаслідок фазового трансферу на основі 
амфіфільних полімерів подана на рис.1в. 
Отриманий полімер [14] містить як 

гідрофільну, так і гідрофобну частини. Під час 
трансферу амфіфільний полімер огортає 
нанокристал разом зі стабілізатором, 

орієнтуючись своєю гідрофобною частиною до 

стабілізатора, а гідрофільною – назовні [14]. 

Завдяки тому, що амфіфільний полімер 

містить велику кількість різноманітних 

функціональних груп, можливе приєднання за 
поверхнею такого нанокристала, починаючи 

від біологічно активних речовин і закінчуючи 

клітинами організму. 

Недолік такого трансферу [14] – 

збільшення радіуса нанокристалів на 70-90 нм, 

що суттєво для можливості використання на їх 

основі медичних препаратів внутрішньої дії. 
Інший недолік – складність технологічного 

процесу й утворення агрегованих міцелярних 

структур, що підтверджується СЕМ-знімком, 

проведених у цій роботі досліджень (рис1в1). 

Тому такий метод трансферу має винятково 

теоретичне значення. 
Перевагою трансферу на основі амфіфіль-

них полімерів залишається можливість 
одержання стабільних розчинів нанокристалів 
з високою кількістю функціональних груп в 

оболонці наноструктури. 

На основі детального аналізу вищенаведе-
них, їх апробації та модифікації в роботі 
запропоновано й відпрацьовано умови нового 

методу фазового трансферу нанокристалів 
феритів на основі поліакрилової кислоти. У 

статті наведено найбільш вдалий підбір 

термодинамічних умов, концентрацій розчинів 
для цього методу та результати досліджень 
отриманих зразків. 

Як видно з опублікованих методик [12-14], 

необхідні параметри стабілізуючого агента – 

високий вміст функціональних груп для 
можливості приєднання різноманітних 

молекул широкого діапазону активності, добра 
розчинність у воді та наявність функціональні 
групи «конекторів» із надлишковою 

електронною густиною для забезпечення 
електростатичної взаємодії з оболонкою 

позитивно заряджених нанокристалів феритів. 
Поліакрилова кислота низького ступеня 

полімеризації відповідає всім передумовам, 

нетоксична для організму [15], доступна та 
дешева. Карбоксильні групи ПАК досить 
активні для можливості подальших приєднань 
і володіють надлишковою електронною 

густиною. Крім того, ланцюг поліакрилової 
кислоти має велику кількість карбоксильних 

груп (на два атоми карбону в ланцюгу кислоти 

припадає одна карбоксильна група). 
Як показали результати СЕМ і динамічного 

розсіювання світла, найефективніший 

трансфер для концентрації у 5% ПАК у 

розчиннику ДМСО за  температури ~100
о
 С 

протягом ~120 хв. 
Основа трансферу – процес заміни 

олеїнової кислоти на поліакрилову, поданий 

схематично реакцією на рис 2.  

Ефект заміни забезпечується симетричним 

приєднанням частини карбоксильних груп до 

оболонки нанокристала, тоді як інша частина 
залишається на поверхні. Така велика кількість 
карбококсильних груп зумовлює добру 

розчинність нанокристалів магнетиту у воді та 
велику реакційну здатність наночастинки в 
цілому, що дуже потрібно для можливості 
застосування в медичній та фармацевтичній 

галузях. 

Як видно з СЕМ-знімків (рис.2б, в), 
нанокристали феритів після трансферу 

фактично не змінилися, тобто вплив трансферу 

на розмір і форму нанокристалів виключений. 

На відміну від вищеописаних методів, у цьому 

випадку не спостерігається утворення значних 

агрегатів. Хоча часткова агрегація можлива, 
завдяки великій кількості карбоксильних груп, 

більшість з яких на поверхні. В якості 
запобіжного засобу додавали розчин NaOH 

для утворення невеликої кількості солі, 
забезпечення взаємовідштовхування одно-

йменних зарядів у розчині, належної 
сольватації та розчинності зразків. 

Точніше зміну фактичних розмірів 
наночастинок внаслідок трансферу визначено 
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методом динамічного розсіювання світла. Суть 
цього методу аналізу полягає у фіксації 
фактичного розміру колоїдної частинки з усіма 
її оболонками. За даними динамічного 

розсіювання (рис. 3 а, б) фактичний розмір 

нанокристалів зріс на ~5,5 нм. Така незначна 
зміна фактичного радіуса нанокристалів 
магнетиту – це позитивний момент для 
медичного застосування, коли рух 

нанокристалів у організмі не повинен 

утруднюватись їхнім розміром [4]. 

Дослідження впливу рН на стабільність 
отриманих водних розчинів показали, що, 

починаючи з рН=3, стабільність розчинів 
падала: знебарвлення за 16-18 год. При рН=1 

розчини знебарвлювалися за 60 хв. На 
проміжку рН від 4-14 розчини залишалися 
стабільними. Це свідчить про те, що утворена 
оболонка поліакрилової кислоти міцна й 

запобігає руйнуванню структури у середньо-

кислому – нейтральному – середньолужному – 

сильнолужному середовищах, але легко 

руйнується при рН<3.  

 

Рис. 2. а) схема реакції заміни олеїнової кислоти на поліакрилову; б), в) СЕМ-знімки нанокристалів до 

трансферу та після трансферу з поліакриловою кислотою, відповідно 

 

 

Рис.3. a) фактичний розмір нанокристалів магнетиту до трансферу за допомогою поліакрилової кислоти;  

б) фактичний радіус нанокристалів магнетиту після трансферу з поліакриловою кислотою; в) фотографії 
розчинів до та після фазового трансферу 
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Високу ефективність трансферу на основі 
поліакрилової кислоти ілюструє фотографія 
розчинів до та після проведення експерименту 

(рис. 3 в). Розчини нанокристалів магнетиту 

після фазового трансферу у водне середовище 
характеризуються високою стабільністю до 

атмосферного впливу (більше 3 місяців). 
Концентрація нанокристалів у водних 

розчинах після трансферу зберігалася такою ж, 

як і у вихідних розчинів нанокристалів до 

трансферу (20мг/мл). Ефективність трансферу 

становить ~ 99%, це велика перевага над 

іншими методами.  

 

Висновки 

У роботі проведено апробацію методик 

фазового трансферу на феритному наномате-
ріалі, а також показано можливість застосу-

вання вищенаведених методик фазового 

трансферу на нанокристалах магнетиту, 

стабілізованих олеїновою кислотою, обґрунто-

вано основні недоліки опублікованих методів.  
Розроблено методику фазового трансферу 

на основі поліакрилової кислоти низького 

ступеня полімеризації. Експериментально 

підтверджено основні переваги розробленої 
методики трансферу: простота методу та 
доступність вихідних реактивів (поліакрилова 
кислота та диметилсульфоксид); висока 
ефективність фазового трансферу – 99%; 

відсутність зміни структури та розмірів 
вихідного матеріалу внаслідок трансферу; 

стійкість розчинів у часі та до атмосферного 

впливу; незначна зміна фактичного радіуса 
нанокристалів (5,5 нм); стабільність отри-

маних розчинів у широкому інтервалі рН (4-

14); велика кількість функціональних груп 

зовні структури нанокристалів. 
До недоліків запропонованого методу 

можна віднести утворення незначної кількості 
агрегатів. 
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Summary 

Sytnyk M.S., Korovyanko O.O. Heiss W. 

PHASE TRANSFER OF FERRITE NANOCRYSTALS FROM ORGANIC PHASES INTO WATER 

In this work we present analysis of published methods of testing phase transfer for ferrite nanocrystals 

from organic solvents to the aqueous phase. The method for phase transfer of these nanocrystals based on 

polyacrylic acid was developed. Scanning electron microscopy and dynamic light scattering methods were 

used for identification and characterization of the obtained colloidal solutions evaluation results of transfer.  

Keywords: ferromagnetic nanocrystals, stabilizators, undecilenic acid, oleic acid, nanomaterials, 

nanocomposites, nanomagnetite. 
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ВПЛИВ СТИРОЛУ НА ЛУЖНИЙ РОЗКЛАД ГІДРОПЕРОКСИДУ КУМЕНУ  
У НАДОСНОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Досліджена кінетика розкладу гідропероксиду кумену в надосновному середовищі складу 

гексаметилфосфортриамід – КОН за наявності стиролу. Продукти розкладу –спирт і молекулярний 

кисень. Показано, що залежно від умов реалізуються два механізми розкладу: або через комплекс  

ROO-...HOOR, або - ROO-...H2C=CНPh. Останній стає основним і дає можливість збільшити швидкість 

розкладу, якщо в реакційне середовище введено добавку стиролу.  

Ключові слова: гідропероксид, СН-кислоти, стирол,  надосновні середовища 

 

У роботі [1] на прикладі гідропероксиду 

кумену (ГПК) показано, що процес лужного 

розкладу гідропероксидів (ГП) супроводжу-

ється численними сольватаційними ефектами. 

Останні можуть суттєво впливати на кінетику 

розкладу ГПК. Зокрема, утворений під час 
взаємодії гідропероксиду з лугом пероксид-

аніон сольватується молекулами ГПК, спирту 

та води. Причому  останні сполуки, як ОН-

кислоти, стабілізують ГП в умовах 

надосновності [1].  Водночас у  роботі [2] 

показано, що фенілацетилен (ФА), як СН-

кислота, прискорює лужний розклад ГПК. Це 

пов’язано з появою нового комплексу ROO-

...HC≡CPh, через який реалізується інший 

механізм розкладу.  Природно було очікувати, 

що й інші СН-кислоти здатні прискорювати 

лужний розклад ГПК в умовах надосновності.  
Оскільки стирол, як і фенілацетилен, також 

належить до слабких акцепторів, то нами 

досліджено його вплив на лужний розклад 

ГПК. Однак  стирол – це слабша, ніж ФА, СН-

кислота. Як наслідок, його здатність 
сольватувати аніони значно нижча. Тому варто 

було очікувати, що він проявлятиме 
аналогічний, але дещо слабший вплив на 
лужний розклад ГП у середовищі ГМФА – луг. 
З цією метою досліджено кінетичні 
закономірності розкладу ГПК у надосновному 

середовищі складу гексаметилфосфортриамід 

(ГМФА) – КОН за наявності стиролу.  

Досліди проводили у термостатованій 

комірці з магнітною мішалкою за 343 К. КОН 

ретельно розтирали у ступці. ГМФА марки «ч» 

сушили над СаО, переганяли у вакуумі та 
зберігали над молекулярними ситами 4А.  

Гідропероксид кумену та добавки очищали 

вакуумною перегонкою. Витрату ГПК 

контролювали йодометричним методом. Рідкі 
продукти реакції аналізували газохромато-

графічним методом. Нерухома фаза SЕ-30, газ-
носій аргон, колонка скляна довжиною 3 м. 

Аналіз проводили в режимі програмування 
(8 °С/хв) в інтервалі температур 323-523 К. 

Кисень у газовій фазі визначали 

спектрофотометричним методом [3].  

Питому електропровідність досліджуваної 
системи вимірювали за допомогою моста 
змінного струму Р-577 та нуль-індикатору Ф-

582.  

У комірку вносили наважку КОН, 15 мл 

ГМФА, розраховану кількість стиролу, 

термостатували упродовж 30 хв, після чого 

вносили необхідний об’єм гідропероксиду 

кумену. Момент внесення ГПК приймали за 
початок реакції. В обраних умовах 

експерименту луг розчиняється тільки після 
введення ГПК, тобто досліджуваний процес 
належить до гетерофазно-гомогенних.  

На рис. 1 наведені кінетичні криві витрати 

активного кисню без добавок (крива 1) та за 
наявності стиролу та фенілацетилену  (криві 2 

та 3) у надосновному середовищі ГМФА – 

КОН. Порівняння кривої 2 з іншими кривими 

(рис. 1) вказує на те, що стирол, як і ФА, 

проявляє прискорюючий ефект. Крім того, 

витрата активного кисню за наявності стиролу 

та фенілацетилену описується аналогічними 

кривими. Тому, розглядаючи стирол, як один 

із можливих сольватантів, можна допустити, 

що його дія на досліджуваний процес така ж, а 
точніше кажучи, близька до впливу ФА. А 

отже, дослідження його ролі у лужному 

розкладі ГПК у розчині ГМФА дасть 
можливість додатково підтвердити перебіг 
процесу лужного розкладу ГПК через 

комплекс ROO-...H–C-кислота.  
Насамперед з’ясовано, що процес розкладу 

ГП у надосновних середовищах перебігає 
через стадію солеутворення:  
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Рис. 1. Кінетичні криві витрати ГПК у системі 
ГМФА – КОН без і з добавками. Т=343 К, 

ν(КОН)=18 ммоль, V(ГМФА)=15 мл. 1: [добавки]=0 

моль/л, 2: [PhCH=CH2]=0.32 моль/л,                     3: 

[PhC≡CH]=0.32 моль/л 

 

ROOH+КOH(тв) � ROOК+H2O.    (1) 

Дані кондуктометричних досліджень, які 
наведені у табл. 1, вказують на перебіг 
процесу лужного розкладу ГПК за наявності 
стиролу за йонним механізмом.  

 

Таблиця 1  

Питома електропровідність розчинів у ГМФА 

(Т=343 К, [PhCH=CH2]o=[ROOH]o=0,32 моль/л) 

Кількість  

КОН, 

моль 

Склад 

розчину 

Мольне  

співвідно-

шення 

[KOH]/ 

[ROOH]o 

Питома  

електропро- 

відність  

х 10
3
, См/м 

- - - 1,08 

0,027 - - 1,61 

0,027 PhCH=CH2  1,68 

0,027 ROOH 5.3 5,57 

0,027 PhCH=CH2, 

ROOH 

5,3 5,82 

 

Як відомо, йонні сполуки у полярних  

негідроксильних розчинниках  розчиняються 
мало [4], оскільки ГМФА здатний сольва-
тувати тільки катіони, а сольватація аніонів 
надто слабка. Однак картина змінюється при 

додаванні до системи ГМФА – КОН стиролу 

та ГП окремо або у суміші, внаслідок появи у 

реакційному середовищі сольватантів як 

катіонів, так і аніонів.  Зокрема, з їх появою 

стадію сольватації-розчинення утвореної на 
поверхні лугу солі ГПК можна показати так: 

ROOK (тв)   → + HA   S
 (ROOK)сольв  → + HA   S

 

→ 
 (ROO¯  К+

)сольв  → + HA   S
  

→ 
 (K

+
)S(ROO

–
) HA  → + HA   S

 

→ 
 K

+
...S + ROO

–
... HA,   (2) 

де HA - H2С=СНPh, ROOH,  S – ГМФА. 

Отже, наявність у реакційному середовищі 
совальтантів аніонів зумовлює перехід у 

реакційне середовище перокси-аніонів.  
Далі були вивчені концентраційні 

залежності початкової швидкості цього 

процесу. Результати наведені на рис. 2 - 4. 

Як видно, концентраційні залежності 
швидкості розкладу ГПК від маси КОН (рис. 
2) і концентрації стиролу (рис. 3) мають 
характер кривих насичення, а залежність W0 = 

f([ROOH]0) (рис. 4) проходить через максимум. 

Причому, висхідні ділянки залежностей, 

наведених на  рис. 3 і 4,  в координатах W0 - C
2
 

трансформуються у прямі, тобто цей процес 
перебігає за реакцією другого порядку як за 
концентрацією гідропероксиду, так і за 
концентрацією стиролу.  

 

Рис. 2. Залежність початкової швидкості розкладу 

ГПК від кількості КОН за наявності стиролу в 
системі ГМФА – КОН. Т=343К. [ГП]0=0,32 моль/л, 

[PhCH=CH2]=0,52 моль/л, V(ГМФА)=15 мл 

 

 

 
Рис. 3. Залежність початкової швидкості розкладу 

ГПК від концентрації (1) та квадрата концентрації 
стиролу (2) у системі ГМФА – КОН. Т=343К, 

[ГП]0=0,32 моль/л, ν(КОН)=18 ммоль, 
V(ГМФА)=15 мл 
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Рис. 4. Залежність початкової швидкості розкладу 

ГПК від його початкової концентрації ГП (1) та 
[ГП]0

2
 (2) у системі ГМФА – КОН в присутності 

стиролу. Т=343К, [PhCH=CH2]=                  =0,52 

моль/л, ν(КОН)=18 ммоль, V(ГМФА)=15 мл 

 

Хроматографічно виявлено, що стирол у 

процесі лужного розкладу ГПК у 

надосновному середовищі ГМФА – КОН не 
витрачається, як і ФА, взятий у таких же 
кількостях. Продукти розкладу, як і в випадку 

ФА, - диметилфенілкарбінол і молекулярний 

кисень. Однак  початкова швидкість розкладу 

ГП залежить від концентрації стиролу, що 

свідчить про його участь у лімітуючій стадії 
процесу. 

Проводячи аналогію з ФА, можна зробити 

припущення, що прискорююча дія стиролу 

також пов’язана з його властивостями як 

сольватанту пероксид-аніонів: 
ROO

-
 +H2C=CHPh � ROO

-
…H2C=CHPh. (3) 

Другий порядок реакції за гідропероксидом 

і стиролом, відсутність витрати СН2=СНРh 

упродовж реакції дає можливість запропо-

нувати бімолекулярний розклад вказаного 

сольватаційного комплексу: 

2(ROO
¯
…H2C=CHPh) �  

� 2(RO
¯
…H2C=CHPh)+O2.       (4) 

Отже, як і в випадку з ФА, за наявності 
стиролу можливі два механізми розкладу ГП: 

через комплекси ROO
¯
…HOOR за рівнянням: 

ROO
¯
…HOOR � RO

¯
…HOR + О2    (5) 

і через комплекс ROO
¯
…H2C=CHPh за 

рівнянням (4).  

Співвідношення між цими шляхами буде 
визначатися співвідношенням концентрацій 

усіх компонентів. Так, нарощування 
концентрацій лугу за незамінної концентрації 
стиролу та ГПК викличе спочатку ріст 
швидкості розкладу, а потім її незалежність від 

концентрацій компонентів унаслідок повного 

зміщення вправо рівноваг реакцій 1 - 3 та вліво 

такої рівноваги: 

ROO
¯
+HOOR � ROO

¯
…HOOR.     (6) 

Для залежностей, наведених на рис. 3 та 4, 

швидкість процесу буде визначатися 
концентрацією комплексів ROO

¯
…H2C=CHPh 

і ROO
¯
…HOOR, а співвідношення між ними – 

співвідношенням концентрацій гідроперокси-

ду, лугу та стиролу. Зі збільшенням 

концентрацій стиролу (рис. 3) рівновага 
реакції (3) буде зміщуватися вправо, а реакції 
(6) – вліво. За значного надлишку розклад ГПК 

буде перебігати переважно за реакцією (4). 

Тому подальше нарощування концентрації 
стиролу не впливає на швидкість реакції. У 

випадку збільшення концентрації ГП (рис. 4) 

спостерігається обернена картина: рівновага 
реакції (3) зміщується вліво, а реакції (6) – 

вправо. Однак при значному надлишку ГПК у 

порівнянні з лугом знижується рівноважна 
концентрація ROO

¯
, що веде до зниження 

швидкості процесу. Тому залежність 
швидкості реакції ГП за постійних кількостей 

КОН і стиролу має екстремальний характер 

(рис. 4). 

Отже, прискорююча дія стиролу, як і 
фенілацетилену, у надосновному середовищі 
зумовлена утворенням менш стабільних 

сольватних комплексів із пероксид-аніонами. 

Через такі комплекси легше відбувається 
розклад ГП в умовах надосновності. 
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Summary  

Choban A.F., Lyavinets O.S.   

THE INFLUENCE OF STYRENE ON CUMYL HYDROPEROXIDE DECOMPOSITION  
IN THE SUPERBASIC MEDIUM  

Kinetics of cumyl hydroperoxide decomposition has been investigated in the  presence of styrene in the 

superbasic medium of the type:  hexamethylphosphoramide and KOH. The alcohol and molecular oxygen 

are its products. It has been shown that two mechanisms of decomposition occurred depending on  reaction 

conditions. There is either decomposition through the ROO-...HOOR complex or ROOH...H2C=CHPh. The 

latter mechanism should become the main one and raise the speed of decomposition if styrene was added in 

the reaction medium.  

Key words:  hydroperoxide, CH-acid, styrene, superbasic medium 
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ЦІАНІНОВІ БАРВНИКИ НА ОСНОВІ ЗАМІЩЕНИХ СОЛЕЙ ХІНОЛІНІЮ 

Взаємодією заміщених солей хінолінію з ароматичними альдегідами здійснено синтез ціанінових 

барвників і досліджені їх оптичні характеристики. Показано, що знаходження фенільного кільця як у 

положенні 4 хінолінієвого ядра, так і в аміногрупі стирилового радикала приводить до підвищення кольору. 

Ключові слова: солі хінолінію, конденсація, барвники, смуги поглинання.  

 

Професором Пилюгіним Г.Т. і співробітни-

ками у 50-х роках минулого століття на кафед-

рі органічної хімії були започатковані роботи 

зі синтезу і дослідження оптичних властивос-
тей ціанінових барвників на основі N-арил-

хінолінієвих солей. Протягом багатьох років 
вивчалися закономірності між особливостями 

будови барвників і їх забарвленням [1]. 

Продовжуючи дослідження в цій галузі, 
нами вивчений вплив стеричних ефектів у 

молекулах стирилових і карбоціанінових 

барвників (1-4), одержаних на основі солей 

тетрагідроакридинію, у положенні 7 яких 

знаходяться атоми хлору або брому, а в 
положенні 9 – фенільне ядро [2]. Синтез 
останніх здійснено конденсацією 2-аміно-5-

хлоро(бромо)бензофенонів із циклогексаноном 

у оцтовій кислоті та наявності концентрованої 
сульфатної кислоти.  
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Показано, що стеричні утруднення між 

метиленовими групами гідрогенізованого кіль-
ця приводять до порушення супряження у хро-

мофорних системах досліджуваних стирило-

вих і карбоціанінових барвників, і, як наслідок, 

незначна відмінність їх смуг поглинання. 
Одержані дані узгоджуються з результатами 

досліджень впливу місткових угруповань у 

симетричних пірилоціанінах, синтез яких 

здійснено на основі солей 2,3-поліметилен-4,6-

дифенілпірилію, 3,4-поліметилен-2,6-дифеніл-

пірилію та їх гетероаналогів [3, 4]. 

Нами здійснено синтез стирилових барвни-

ків на основі солей хінолінію, що містять у 

положенні 4 фенільну групу і досліджено їх 

оптичні властивості. Вихідні солі хінолінію 

одержані конденсацією 2-аміно-5-хлоро(бро-

мо)бензофенонів з ацетоном, яка протікає в 
середовищі оцтової кислоти й присутності 
сульфатної кислоти. Отримані хінолінові осно-

ви (5, 6) алкілювали метиловим естером п-то-

луенсульфонової кислоти. Наступна їх обробка 
насиченим водним розчином натрій перхло-

рату приводить до відповідних четвертинних 

солей (7, 8), котрі завдяки активним метиль-
ним групам вступають у ціанінову конденса-
цію з п-диметиламінобенз-альдегідом з утворе-
нням стирилових барвників (9, 10) (схема 1). 

Електронні спектри одержаних барвників 
характеризуються максимумами смуг погли-

нання за (R = Cl) – 540 нм (lg ε 4.28) (9) і за (R 

= Br) – 546 нм (lg ε 4.10) (10). 

Порівняльний аналіз одержаних максиму-

мів смуг поглинання з аналогічними стири-

лами, які не містять фенільне ядро [5], показує, 
що фенільний замісник у барвниках (9, 10) 

зумовлює гіпсохромне зміщення максимумів 
смуг поглинання на 5-6 нм. Цілком імовірно, 

що фенільна група за рахунок +М-ефекту 

підвищує основність ядра хіноліну і, як наслі-
док, збільшується нерівноцінність граничних 

структур барвників. Це приводить до змен-

шення делокалізації π-електронів, що і зумов-

лює підвищення кольору [6]. 

Цікавими виявилися і спектральні особли-

вості барвників (11-14), одержаних взаємодією 

четвертинних солей (7, 8) в абсолютному  
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Схема 1, 

де R = Cl (5, 7, 9), Br (6, 8, 10) 

 

етанолі з ароматичними альдегідами: п-

форміл-N-метилдифеніламіном і N-метил-6-

форміл-1,2,3,4-тетрагідрохіноліном (схема 2). 

Їх виходи, константи й дані елементного 

аналізу та видимих спектрів поглинання 
хіноціанінових барвників наведені в таблиці 1. 
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Схема 2, 

R = Cl (7, 11, 13), Br (8, 12, 14) 
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Таблиця 1. 

Виходи, температура плавлення, дані елементного аналізу та видимих спектрів поглинання  
ціанінових барвників (11-14) 

Знайдено, % Обчислено, % 
Спол- 

ука 
R 

Вихід,  

% 

Т. пл.,  

°С 

(розкл.) 

λмакс.,  
нм 

(в етанолі) Cl N 

Формула 
Cl N 

11 Cl 70 260 534 
12.39 

(загальний) 
4.78 C31H26Cl2N2O4 

12.62 

(загальний) 
4.99 

12 Br 58 274 538 5.66 4.45 C31H26BrClN2O4 5.85 4.62 

13 Cl 68 246 558 
13.34 

(загальний) 
5.12 C28H26Cl2N2O4 

13.49 

(загальний) 
5.33 

14 Br 54 265 566 6.08 4.65 C28H26BrClN2O4 6.22 4.91 

 

Порівняння спектральних характеристик 

барвників (11, 12) і (9, 10) показало, що 

введення фенільного кільця в аміногрупу 

стирилового радикала барвників (11, 12) 

приводить до гіпсохромного зміщення їх 

максимумів смуг поглинання відповідно на 6-8 

нм у порівнянні з незаміщеними барвниками 

(9, 10). Цілком очевидно, що підвищення 
кольору зумовлено тим, що електроноакцеп-

торна фенільна група відтягує на себе 
електронну пару нітрогену, завдяки чому 

понижується електронодонорність заміщеної 
аміногрупи. Однак введення циклічної 
триметиленової групи до амінного нітрогену в 

барвниках (13, 14) приводить до батохромного 

зміщення їх максимумів смуг поглинання 
відповідно на 18 і 20 нм у порівнянні з 
незаміщеними стирилами (9, 10). Вочевидь, 
поглиблення кольору можна пояснити збіль-
шенням електронодонорності заміщеної аміно-

групи за рахунок циклічної триметиленової 
групи, а також площинним розташуванням 

гідратованого фрагмента хінолінового скелета.  

Експериментальна частина 
Електронні спектри поглинання барвників 

знімали на спектрофометрі СФ-46 за концен-

трацій 1·10
-4

-1·10
-5

 моль/л. 

2-Метил-4-феніл-6-хлорохінолін (5). 

Суміш 0.007 моль 2-аміно-5-хлоробензофено-

ну і 0.007 моль ацетону в 25 мл оцтової 
кислоти з двома краплями концентрованої 
сульфатної кислоти кип’ятили протягом 6 

годин. Після охолодження реакційну суміш 

виливали в охолоджену воду (0-2ºС). Утво-

рений осад відфільтровували і висушували. 

Вихід 66%. Кристалізували з етанолу. Т. пл. 

116-117 ºС. Знайдено, %: Cl 13.75; N 5.28. 

C16H12ClN. Обчислено, %: Cl 13.97; N 5.52. 

6-Бромо-2-метил-4-фенілхінолін (6) одер-

жували аналогічно на основі 2-аміно-5-бромо-

бензофенону. Вихід 73%. Кристалізували з 
водного етанолу. Т. пл. 112-114 ºС. Знайдено, 

%: Br  26.55; N 4.42. C16H12BrN. Обчислено, %: 

Br 26.79; N 4.69. 

1,2-Диметил-4-феніл-6-хлорохінолінійпер-
хлорат (7). Суміш 0.001 моль сполуки (5) і 
0.001 моль метилового естеру п-толуен-

сульфонової кислоти нагрівали за 140 ºС 

протягом 1 години. Одержаний плав охолод-

жували й розчиняли в етанолі. Після обробки 

етанольного розчину насиченим водним 

розчином натрій перхлорату утворений осад 

відфільтровували, промивали водою та 
висушували. Вихід 74%. Кристалізували з 
етанолу. Т. пл. 125-127 ºС. Знайдено, %: Cl 

(загальний) 19.04; N 3.65. C17H15Cl2NО4. 

Обчислено, %: Cl (загальний) 19.26; N 3.80. 

6-Бромо-1,2-диметил-4-фенілхіноліній-

перхлорат (8) одержували аналогічно на 
основі сполуки (6). Вихід 79%. Кристалі-
зували з етанолу. Т. пл. 128-130 ºС. Знайдено, 

%: Cl 8.45; N 3.17. C17H15BrClNО4. Обчислено, %: 

Cl 8.59; N 3.39. 

2-(п-Диметиламіностирил)-1-метил-4-

феніл-6-хлорохінолінійперхлорат (9). Суміш 

0.0005 моль сполуки (7) і 0.0005 моль п-

диметиламінобензальдегіду в 15 мл оцтового 

ангідриду кип’ятили протягом 40 хвилин. 

Реакційну суміш охолоджували й обробляли 

діетиловим етером. Утворений осад від-

фільтровували. Вихід 80%. Кристалізували з 
етанолу. Т. пл. 264 ºС (розкл.). Знайдено, %: Cl 



Ягодинець П.І., Скрипська О.В. Ціанінові барвники на основі заміщених солей хінолінію. 

Наук. вісник ЧНУ. Вип. 453.: Хімія. – Чернівці, 2009 118 

(загальний) 13.96; N 5.45. C26H24Cl2N2О4. 

Обчислено, %: Cl (загальний) 14.20; N 5.61. 

6-Бромо-2-(п-диметиламіностирил)-1-

метил-4-фенілхінолінійперхлорат (10) одер-

жували аналогічно на основі сполуки (8). 

Вихід 67%. Кристалізували з етанолу. Т. пл. 269 

ºС (розкл.). Знайдено, %: Cl 6.38; N 4.90. 

C26H24BrClN2О4. Обчислено, %: Cl 6.52; N 5.15. 

2-(п-Метилфеніламіностирил)-1-метил-

4-феніл-6-хлорохінолінійперхлорат (11), 2-

(п-метилфеніламіностирил)-6-бромо-1-

метил-4-фенілхінолінійперхлорат (12), 2-(1'-

метил-1',2',3',4'-тетрагідро-6'-хінолілстирил)-

1-метил-4-феніл-6-хлорохінолінійперхло-

рат (13), 2-(1'-метил-1'2',3',4'-тетрагідро-6'-

хінолілстирил)-6-бромо-1-метил-4-феніл-

хінолінійперхлорат (14). Суміш 0.0005 моль 
відповідної четвертинної солі (7, 8) й 

еквімолярну кількість одного з альдегідів п-

форміл-N-метилдифеніламіну, N-метил-6-

форміл-1,2,3,4-тетрагідрохіноліну в 3 мл 

абсолютного етанолу нагрівали до повного 

розчинення твердої фази. До одержаного 

розчину додавали 3 краплі піперидину і 
кип’ятили 1 годину. Реакційну суміш зали-

шали за кімнатної температури на добу. 

Утворений  осад барвника відфільтровували й 

очищали кристалізацією з етанолу (див. 
таблицю). 

 

Висновки 
На основі 1,2-диметил-4-феніл-6-(хлоро)-

бромохінолінійперхлорату й ароматичних 

альдегідів одержано ряд стирилових барвників 
і досліджено їх спектральні характеристики. 
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Summary 

Yagodinets P.I., Skrypska O.V.  

CYANINE DYES BASED ON SUBSTITUTED QUINOLINIUM SALTS  

Synthesis of cyanine dyes has been realized through reaction between substituted quinolinium salts and 

aromatic aldehydes. Optical properties of the dyes have been investigated. It has been shown that phenyl 

cycle located in 4
th
 position at the quinolinium cycle or in amino-group of styryle radical results in colour 

intensification. 
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ВПЛИВ РОЗЧИННИКІВ РІЗНОЇ ПРИРОДИ  
НА ЛУЖНИЙ РОЗКЛАД ГІДРОПЕРОКСИДУ КУМЕНУ 

Досліджена кінетика лужного розкладу гідропероксиду кумену у хлорбензені, проведено порівняння з 

розкладом у гексаметилфосфортриаміді, а також у подвійному розчиннику хлорбензен-

гексаметилфосфортриамід. У вказаних системах розклад відбувається через утворення проміжної лужної 
солі гідропероксиду. Тип механізму процесу (іонний або радикальний) залежить від основності системи. 

Підвищення основності середовища сприяє перебігу процесу за іонним механізмом. Суттєву роль 

відіграють сольватаційні процеси. 

Ключові слова: гідропероксид, фенілацетилен, механізм, сольватація. 

 

Характер перебігу реакцій гідропероксидів, 
зокрема їх розклад, суттєво залежить від 

природи реакційного середовища. Залежно від 

природи розчинника можливий як гомолі-
тичний, так і гетеролітичний розклад. Із 
гетеролітичних процесів найдокладніше вив-
чені реакції кислотно-каталітичного розкладу 

гідропероксидів, насамперед гідропероксиду 

кумену [1-5]. Реакції лужного розкладу 

досліджені значно менше. У літературі 
домінує думка, що в малополярних 

розчинниках розклад лужних солей 

гідропероксидів відбувається переважно 

радикально-ланцюговим шляхом [6]. У 

розчинниках з високою діелектричною 

проникністю середовища поряд з радикальним 

розкладом можуть перебігати іонні реакції [7-

10]. Припускається, що імовірність перебігу 

іонних реакцій гідропероксидів визначається 
полярністю розчинника [9,10]. Однак, як 

показано нами раніше [11], реалізація іонного 

напрямку розкладу гідропероксидів залежить 
перш за все від основності середовища, 
напівкількісною характеристикою якої можуть 
слугувати донорні числа [12,13]. 

Для підтвердження цього висновку нами 

вивчено лужний розклад гідропероксиду 

кумену (ГПК) у хлорбензені (ХБ) у порівнянні 
з таким у гексаметилфосфортриаміді (ГМФА), 

а також у подвійному розчиннику хлорбензен 

– гексаметилфосфортриамід. Із всіх використа-
них нами диполярних апротонних розчинників 
ГМФА має найбільше значення донорного 

числа (DN = 38.8). Для хлорбензену чисельне 
значення DN у літературі не наводиться, але в 
роботі [13] вказується на його досить низьке 
значення.  

Досліди проводили у термостатованій 

комірці з магнітною мішалкою за 343 К. КОН 

ретельно розтирали у ступці в атмосфері 

аргону. ГМФА марки «ч» сушили над СаО, 

переганяли у вакуумі та зберігали над 

молекулярними ситами 4А. Гідропероксид 

кумену та добавки очищали вакуумною 

перегонкою. Витрату ГПК контролювали 

йодометричним методом. Кількісне визначен-

ня α-нафтолу здійснювали за методикою, яка 
грунтується на реакції його сполучення з 
солянокислим п-нітрофенілдіазонієм у лужно-

му середовищі з утворенням сполуки синього 

кольору [14] і удосконаленою для аналізу α-

нафтолу в присутності пероксидних сполук 

[15]. Визначення проводили спектрофото-

метрично на СФ-46 за λ=580 нм. Рідкі 
продукти реакції аналізували газохроматогра-
фічним методом. Нерухома фаза SE-30, газ-
носій аргон, колонка скляна довжиною 3 м. 

Аналіз проводили у режимі програмування 
(8 °С/хв) в інтервалі температур 323 – 523 К.  

Питому електропровідність досліджуваної 
системи вимірювали за допомогою містка 
змінного струму З-577 та нуль-індикатору Ф-

582. 

Як кінетичний критерій використовували 

початкову швидкість процесу, яку розрахову-

вали шляхом графічного диференціювання 
експериментальної кінетичної кривої витрати 

активного кисню. 

Результати розкладу гідропероксиду куме-
ну у хлорбензені за наявності КОН подані на 
рис. 1. Залежність початкової швидкості 
розкладу від концентрації ГПК має лінійний 

характер (рис.1, крива 1), що свідчить про 

перший кінетичний порядок за гідроперокси-

дом (k=4,52·10
-4

 с-1
). Ця ж залежність від 

кількості доданого лугу має характер кривої 
насичення (рис.1, крива 2), причому швидкість 
процесу залежить від кількості доданого лугу 

тільки у вузькому інтервалі значень. За 
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відсутності лугу гідропероксид кумену в 
розчині хлорбензену за 343 К не 
розкладається. При незначних кількостях 

введеного КОН (mKOH ≤ 0,075 г на 15 мл 

реакційної суміші) на кінетичних кривих 

витрати активного кисню спостерігається 
незначний період індукції. З вищевикладеного 

випливає, що розкладу гідропероксиду кумену 

в системі хлорбензен – КОН передує проміжне 
утворення лужної солі ROOK.  

Методом інгібіторів (α-нафтол) установ-
лено, що ГПК у цих умовах розкладається за 
радикально-ланцюговим механізмом, причому 

частка ланцюгового розкладу складає понад 

80%.  

Основні продукти розкладу гідропероксиду 

кумену − диметилфенілкарбінол і молекуляр-

ний кисень. У незначних кількостях утворю-

ється також ацетофенон.  

Очевидно, розклад ГМФА у системі 
хлорбензен-КОН протікає переважно за 
реакціями: 

ROOH + KOH  ROOK +H2O   (1) 

ROOK → RO
•
 + 

•
OK       (2) 

ROOH(K) + RO
•
 → ROH(K) + ROO

•
  (3) 

ROO
•
 + ROO

•
 → 2RO

•
 + O2     (4) 

C6H5C(CH3)2O
•
 → C6H5C(O)CH3 + 

•
CH3.  (5) 
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Рис. 1. Залежність початкової швидкості розкладу 

ГПК у хлорбензені від концентрації гідропероксиду 

(1,3) та кількості доданого лугу (2). 

Т=343 К; 1 – mKOH=0,5 г; 2 – [ГПК]=0,3 моль/л; 3 – з 
добавкою фенілацетилену, [ФА]=0,3 моль/л; 

mKOH=0,5 г 
 

Температурна залежність початкової 
швидкості лужного розкладу ГПК у 

хлорбензені в інтервалі температур 323-353 К 

описується рівнянням: 

Wo = 1.5 · 10
4
 e

-13000/RT
. 

Зауважимо, що КОН у хлорбензені 
практично нерозчинний. Тому сіль ROOK 

утворюється шляхом взаємодії ГПК з твердим 

лугом. Цим, очевидно, і зумовлено дуже 
низьке значення передекспоненційного множ-

ника, що не характерно для реакції першого 

порядку.  

Отже, лужний розклад ГПК у хлорбензені, 
як і в ГМФА, перебігає через проміжне 
утворення солі гідропероксиду ROOK, яка у 

високоосновному гексаметилфосфортриаміді 
розпадається іонним, а в низькоосновному 

хлорбензені – радикальним шляхом. Тип 

механізму лужного розкладу гідропероксидів 
пов’язаний з основністю середовища. З її 
підвищенням стає можливим іонізація та 
дисоціація солі ROOK і, як наслідок – 

розвиток процесу іонним шляхом. У 

низькоосновних розчинниках можливий тільки 

гомоліз зв’язку О-О і реалізується 
радикальний розклад.  

Далі вивчено розклад гідропероксиду 

кумену в змішаному розчиннику хлорбензен - 

ГМФА. Залежність початкової швидкості 
розкладу ГПК від складу подвійного розчин-

ника проходить через максимум (рис. 2). 

Збільшення вмісту гексаметилфосфортри-

аміду в подвійному розчиннику спочатку 

призводить до різкого збільшення, а потім до 

такого ж різкого зменшення швидкості 
розкладу гідропероксиду кумену. Починаючи з 
[ГМФА] ≥ 40 мол. % остання вже практично 

не залежить від складу розчинника. Максимум 

швидкості спостерігається в інтервалі 
концентрацій гексаметилфосфортриаміду 10-

20 мол. %.. 

За допомогою інгібітору (α-нафтолу) і 
стиролу ми спробували визначити тип 

механізму лужного розкладу ГПК залежно від 

складу подвійного розчинника хлорбензен - 

ГМФА. Встановлено, що при [ГМФА] = 15 

мол. %, що відповідає максимуму швидкості, 
введення інгібітору практично не позначається 
на кінетиці витрати гідропероксиду. 

Швидкість витрати α-нафтолу близька до 

швидкості витрати ГПК. Крім того, така 
система викликає полімеризацію стиролу. З 

цього випливає, що ГПК у цих умовах 

розкладається переважно радикальним 

(неланцюговим) шляхом. Частка ланцюгового 

розкладу незначна. При [ГМФА] ≥ 40 мол. % 

введення інгібітору також не впливає на 
початкову швидкість розкладу гідропероксиду, 

однак дана система вже не викликає 
полімеризацію стиролу, тобто в цих умовах 

розклад протікає за іонним механізмом. 

Висновок підтверджується також результатами 

вимірювання електропровідності досліджу-

ваної системи.  

Отже, незважаючи на те, що ГМФА сприяє 
іонним реакціям, його добавка до ХБ значно 

збільшує швидкість гомолітичного розпаду 
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Рис. 2. Залежність початкової швидкості розкладу 

ГПК від складу подвійного розчинника  
хлорбензен - ГМФА. 

Т = 343 К; [ГПК] = 0,3 моль/л; mKOH = 1 г 
 

ГПК у присутності лугу. Такий вплив ГМФА 

ми пов’язуємо з його здатністю сольватувати 

лужну сіль гідропероксиду з утворенням 

сольвату: 

ROOK + S  ROOK ··· S.     (6) 

В індивідуальному гексаметилфосфортри-

аміді, а також при вмісті його в подвійному 

розчиннику більше 40 мол. %, основність 
системи достатня, щоб викликати іонізацію та 
дисоціацію солі з утворенням іонів та іонних 

пар і реалізацію іонного напрямку розпаду. 

Коли частка ГМФА невелика, іонізація та 
дисоціація ROOK уже неможливі внаслідок 

низької основності системи. У цьому випадку 

протікає гомолітичний розрив зв’язку О-О, 

який послаблений сольватацією. Це призво-

дить до збільшення швидкості радикального 

розкладу: 

ROOK…S → RO
•
 + 

•
OK…S.     (7) 

Свій вклад також вносить зміна характеру 

міжмолекулярних взаємодій при зміні складу 

подвійного розчинника [16,17]. 

Вплив фенілацетилену на лужний розклад 

гідропероксидів у диполярних апротонних 

розчинниках, який зумовлений сольватацією 

аніонів, докладно розглянено у роботах 

[11,18]. Однак ФА, подібно до ГМФА, здатний 

також до специфічної сольватації катіонів за 
рахунок утворення π-комплексів [19]. Тому 

введення фенілацетилену в систему ГПК – 

хлорбензен – КОН зумовлює деяке збільшення 
швидкості розкладу (рис 1 і 3). Залежності 
початкової швидкості лужного розкладу гідро-

пероксиду кумену у хлорбензені від концен-

трації фенілацетилену (рис. 3) і концентрації 
гідропероксиду за постійної концентрації ФА 

(рис. 1, крива 3) мають характер кривих наси-

чення. За досягнення еквімольних співвідно-

шень ГПК і ФА подальше нарощування 
концентрацій реагентів уже не впливає на  
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Рис. 3. Залежність початкової швидкості лужного 

розкладу ГПК 

у хлорбензені від концентрації фенілацетилену. 

Т = 343 К; [ГПК] = 0,3 моль/л; mKOH = 0.5 г 
 

швидкість процесу. Витрати фенілацетилену в 
цих умовах не зафіксовано. Методом 

інгібіторів установлено, що у системі ГПК – 

хлорбензен – фенілацетилен –КОН також 

реалізується радикально-ланцюговий механізм 

розкладу гідропероксиду, проте частка 
ланцюгового розкладу знижується до 60 %. 

Прискорюючу дію фенілацетилену на 
лужний розклад ГПК у хлорбензені ми також 

пов’язуємо з специфічною сольватацією солі 
ROOK з утворенням сольвату: 

CH                                    CH   

ROOK + |||                  ROOK…|||    ,  (8) 

CPh                                   CPh 

який легше розпадається на радикали в 
порівнянні з несольватованою сіллю. 

CH                                   CH 

ROOK…|||           → RO
•
 + 

•
OK…|||    (9) 

CPh                                  CPh 

Отже, зміна механізму лужного розкладу 

гідропероксидів із радикального на іонний, а 
також швидкість іонного розкладу пов’язані з 
основністю розчинника. За досягнення основ-
ності середовища, достатньої для іонізації та 
дисоціації лужної солі гідропероксиду, 

розклад буде протікати іонним шляхом. 

Зміною основності середовища можна 
регулювати швидкість гетеролітичного 

розкладу. В низькоосновних середовищах 

добавка диполярних апротонних розчинників 
із високим донорним числом збільшує 
швидкість радикального розкладу 

гідропероксидів за рахунок специфічної 
сольватації проміжної сполуки – лужної солі. 
Такі системи можуть слугувати потужним 

джерелом ініціювання радикальних процесів. 
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Summary 

Lyavinets O.S., Choban A.F 

THE INFLUENCE OF SOLVENTS OF DIFFERENT NATURE  
ON ALKALI DECOMPOSITION OF CUMYL HYDROPEROXIDE 

The kinetics of alkali decomposition of cumyl hydroperoxede in chloro-benzene has been investigated. 

The results are compared with the decomposition in hexamethylphosphoramide and the double solvent which 

consists of chloro-benzene and hexamethylphosphoramide. The decomposition is proceeded through 

intermediary formation of hydroperoxide alkali salt. Ionic or radical mechanism depends on system basicity. 

Increasing of medium basicity promotes the process running on the ionic mechanism. Solvation processes 

play an important role in alkali decomposition of cumyl hydroperoxide. 

Key words: alkali decomposition, cumyl hydroperoxide, solvent, kinetics trends, mechanism. 

 


