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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., Чернюк І.Н., Придан В.Є., Ягодинець П.І. 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 

СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ 
(ДО 110-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА 

ГРИГОРІЯ ТИМОФІЙОВИЧА ПИЛЮГІНА) 

 

 
 

2 грудня 2009 року виповнюється 110 років 
з дня народження лауреата Державної премії 
СРСР, одного із знаних учених хіміків-
органіків України, доктора хімічних наук, 
професора – Григорія Тимофійовича 
Пилюгіна.  

Григорій Тимофійович народився у 
Курській губернії в родині сільського вчителя, 
українця за походженням. Сім’я була великою 

– 7 душ, а землі – мало. Тому треба було 

працювати і дітям, допомагати батькам в 
господарстві. З цього і почалося трудове життя 
малого Григорія. Коли хлопцеві підходив 8-й 

рік, його віддали в церковно-приходську 
школу. В школі наука легко давалася 
Григорію, і вчитель порадив батькові віддати 

хлопця вчитися далі, в міську класну гімназію, 

яка знаходилась за 30 верст від села, у місті 
Гайвороні.  

Хлопець з великим бажанням тягнувся до 

науки, але батьки в ті часи не могли віддати 

його в гімназію, не було потрібних коштів. 
Тому після закінчення з похвальним листом 

сільської школи Григорій припинив навчання і 
допомагав батькові по господарству. Це було в 
1911 році, а через рік батько влаштував його 
кур'єром-листоношею у волосному правлінні в 
с. Дорогощі, що знаходилось за три версти від 

рідного села. У Дорогощах була пошта, 
земська чотирикласна школа, при якій 

знаходилася бібліотека. У вільний час у 
хлопця була можливість відвідувати біблі-
отеку, читати книжки, спілкуватися з учите-
лями. У цей період і визріває думка взятися 
серйозно за самоосвіту, щоб підготуватися до 
складання іспитів екстерном за IV класи 

гімназії. 
У 1918 році Григорій Тимофійович вступає 

вчитися в Ахтирську вчительську семінарію, 

яка була за 15 кілометрів від рідного села на 
території колишнього головного монастиря. 
Ця семінарія під час Першої світової війни 

була евакуйована із Західної Сувалківської 
губернії в с. Рясне Ахтирського уїзду на 
Харківщині. Після двох років навчання 
хлопець закінчив семінарію, яка на той час уже 
стала називатися педшколою ім. В.Грінченка. 

У 1920 році молодий випускник був 
направлений Гайворонським уїздним відділом 

народної освіти на роботу в Перовську 
сільську школу вчителем І-го ступеня, де 
одночасно працював і завідувачем. 

У цій школі Григорій Тимофійович 
пропрацював 3 роки. Займаючись осві-
тянською справою, він бере участь у 
громадському житті села. Вчителі волості на 
конференції обирають його головою місце-
вкому. В тяжкі роки йому потрібно було 
займатися забезпеченням шкіл і вчителів 
паливом, продовольчими товарами, шкільними 

підручниками, канцелярським приладдям 

тощо. 

У 1922 році Григорій Тимофійович почав 
учитися на біологічному факультеті 
Харківського університету. Та склалося так, 
що після чотирьох років навчання він 

переводиться на 2-й курс хімічного 
факультету. Під час навчання Г.Т.Пилюгін був 
членом студкому. З успіхом працював у 

науковому студентському гуртку під 

керівництвом відомого вченого професора 
Костянтина Адамовича Красуського, який став 
відомим у науці роботами з аміноспиртів. 
Початок цим працям був покладений 

відкриттям А.Вюрцем важливих у біоло-

гічному відношенні аміноспиртів. У результаті 
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з цієї теми у співавторстві з професором 

K.А.Красуським молодий дослідник опублі-
кував 4 статті в Українському хімічному 
журналі. 

Після закінчення університету Григорія 
Тимофійовича залишають при кафедрі 
органічної хімії на посаді лаборанта. Вико-

нуючи ці обов’язки, Григорій Тимофійович 
обслуговував студентські групи з органічного 
синтезу, заняття в яких вів тоді Юрій 

Орестович Габельнов – у майбутньому 

академік і вчений зі світовим ім'ям. На кафедрі 
Григорій Тимофійович займався ще й 

бібліотечними справами, тому доводилося 
працювати з ранку до пізнього вечора. 

У 1930 році Григорій Тимофійович був 
призначений на посаду асистента кафедри 

органічної хімії. У цей час проф. 

К.А.Красуський переїздить до Бакинського 
університету, тому педагогічну роботу 
Г.Т.Пилюгін почав вести під керівництвом 

професора Е.С.Хотинського, а наукову, в 
другій половині дня, – разом з А.І.Кіпріановим 

в Інституті хімії (м. Харків). 
У ці роки, крім наукової та педагогічної 

роботи, Григорію Тимофійовичу довелося 
брати участь у вирішенні питань хімічного 
виробництва. Зокрема, постало завдання 
очищення антрацену, як сировинного мате-
ріалу, і вилучення з нього чистого карбазолу. 
У зв’язку з цим Григорію Тимофійовичу 
потрібно було виїздити на Голівський 

коксохімічний завод, а також на фенольний 

завод за сировинним антраценом. За 
результатами наукових досліджень у цій галузі 
в "Журнале прикладной химии" в 1932 р. 

Г.Т.Пилюгін опублікував статтю.  

Оскільки на той час у країні не вистачало 
наукових кадрів, тому одночасно з роботою в 
держуніверситеті Григорій Тимофійович 
займається організацією лабораторії на новому 

Харківському авіазаводі, куди він був 
запрошений на посаду керівника. Спочатку 
організована лабораторія була загальною, де 
велись механічні, металографічні та хімічні 
дослідження, але згодом хімічна лабораторія 
виокремилась у самостійний дослідницький 

центр. Упродовж 8 наступних років цією 

лабораторією керував Г.Т.Пилюгін. 

Згодом Григорію Тимофійовичу довелося 
працювати на заводі "Червона зірка", де він 

завідував лабораторією. Саме тоді перед 

Григорієм Тимофійовичем постала проблема 
розробки технології виробництва ацетооцто-

вого естеру й фенілметилпіразолону, який далі 
перетворювався в лікарські препарати 

пірамідон та антипірин. Ця проблема була 

успішно розв’язана і при цьому був набутий 

вагомий практичний досвід відносно 
реакційної здатності ацетооцтового естеру. 
Пізніше під час екзаменів, які Григорій 

Тимофійович приймав у студентів з органічної 
хімії, саме це питання було додатковим.  

Упродовж 1930 – 1933 рр. Г.Т.Пилюгін 

працював викладачем у Харківському 
хімічному технікумі, де читав курс органічної 
хімії. 

У 1933-34 рр. в СРСР почали розвиватися 
дослідження в галузі ціанінових барвників, що 
було продиктовано створенням авіаційної 
промисловості, необхідністю вести авіафото-

зйомки з далекої відстані, під час 
розвідувальних польотів в умовах малої 
видимості. 

Питанням сенсибілізуючих барвників 
почав займатись Інститут прикладної хімії в 
Харкові. Очолював ту групу академік 
А.І.Кіпріанов, який і запросив Г.Т.Пилюгіна 
для розробки цих проблем. У результаті 
трирічної інтенсивної роботи з тонкого 
органічного синтезу сенсибілізуючої здатності 
барвників були одержані практичні резуль-
тати, які тривалий час трималися в державній 

таємниці. 
Що стосується теоретичних відкрить, то 

Г.Т.Пилюгін разом з А.І.Кіпріановим у 1937 

році встановили правило гіпсохромного зсуву, 
яке виявляють несиметричні ціанінові 
барвники. Це відкриття одержало світове 
визнання, закріпило пріоритет вітчизняної 
науки у галузі хімії барвників. І лише з часом 

правило гіпсохромного зсуву було під-

тверджене американськими вченими під 

керівництвом проф. Бруккера. Продовжуючи 

роботу в галузі ціанінових барвників, у 1937 р. 

Григорій Тимофійович був удостоєний 

Державної премії. Влітку 1938 р. Вчена Рада 
Харківського університету присудила 
Григорію Тимофійовичу вчений ступінь 
кандидата хімічних наук за роботу під девізом 

"Зміцнюй оборону». У тому ж році він був 
затверджений у званні доцента кафедри 

органічної хімії. 
Усе свідоме життя Григорія Тимофійовича 

цікавило широке коло хімічних питань. Тому 
не дивно, що в один із періодів він працює в 
Харківському інституті ендокринології, де 
проводить роботу з хімії гормонів. Перед 

Григорієм Тимофійовичем постає завдання 
вилучення з гусячих м'язів препарату ансеріну, 
необхідного для ендокринологічних дослід-

жень, що проводяться під керівництвом 

академіка В.І.Паладіна. 
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У 1938 році Г.Т.Пилюгін за конкурсом був 
запрошений на роботу у Військову академію 

на посаду начальника кафедри хімії, де 
працював до початку 1941 року. В Академії 
під його керівництвом захистив дисертацію з 
ціанінових барвників військовий інженер 
П.Д.Філатов. Г.Т.Пилюгін виконує також 

роботи оборонного значення. На початку 
Великої Вітчизняної війни в 1941 р. Григорію 

Тимофійовичу було доручено виконати 

важливу роботу з розробки запальної суміші 
для боротьби з танками. Розроблена 
протитанкова суміш отримала назву "Путал". 

Вона з успіхом пройшла випробування і була 
затверджена Міністерством Оборони СРСР. 

Знаменно, що разом з Григорієм 

Тимофійовичем у тій роботі брав участь його 
учень, надалі ректор Харківського універ-

ситету Володимир Федорович Лаврушин. 

У вересні 1941 року Г.Т.Пилюгін евакую-

вався в Саратов, де на евакопункті його 
направили в Дергачівський район на посаду 
технолога маслопрому. Тут він налагоджує 
виробництво спирту на базі цукрів, які 
містились у сироватці. Одночасно читає лекції 
для медсестер з фармакології в школі 
медпрацівників. Доводилося викладати і 
математику в середній школі. 

У грудні 1943 року Г.Т.Пилюгін приїздить 
у Харків для роботи в педінституті на посаді 
завідувача кафедрою хімії. Одночасно читає 
лекції в хімфармінституті. 

У лютому 1945 року Міністерство освіти 

УРСР відряджає Григорія Тимофійовича для 
роботи в Чернівецький держуніверситет 
завідувачем кафедри органічної хімії. Це були 

важкі роки воєнного та повоєнного періодів. 
Не завжди було електричне освітлення, 
доводилося вести заняття при гасових лампах і 
свічках, не вистачало тепла, води, підручників. 
Потрібно було виготовляти самому лабора-
торне обладнання, посуд, прилади, Не було 
реактивів, був суворий режим економії 
розчинників і реактивів. Але у студентів було 

велике бажання вчитися, займатися науковою 

роботою.  

Спочатку на кафедрі, крім Г.Т.Пилюгіна, 
було три викладачі: доцент Зінаїда Іванівна 
Торгашина й асистенти Михайло Петрович 
Макуха та Євгенія Прокопівна Опанасенко. З 
1949 року на посаді доцента почав працювати 

Андрій Володимирович Домбровський, а з 
1953 року – асистент Ніна Андріївна Цветкова. 
Григорій Тимофійович читав основний курс 
органічної хімії, який викладався 1,5 року, та 
спецкурс "Органічний синтез" для дипло-

мантів. 

У 1956 році Григорій Тимофійович з теми 

І-арилхінолінових солей і ціанінових барвни-

ків на їх основі захищає в Москві докторську 
дисертацію. 

Лекції Григорій Тимофійович викладав у 
манері чіткої послідовності і логічності. Він 

читав поволі, дотримуючись римського 
вислову, який любив повторювати: "Поспішай 

поволі". Чудово знав багато розділів 
органічної хімії, особливо любив біоорганічну 
хімію, на лекціях наводив відомості із 
фармакології. Був обізнаний з хімічною 

технологією, математикою. Траплялися 
випадки, коли під час невдалого експерименту 
студента або аспіранта, щоб вселити в них 
упевненість і надію, сам ставав за робочий 

стіл. Електронні спектри нових речовин знімав 
власноручно на автоматичному приладі СФ-

2М. Був доброзичливим до співробітників і 
своїх учнів, наділений високою інтелігент-
ністю і терпеливістю. 

Спочатку кафедра знаходилась на другому 
поверсі корпусу №2 Чернівецького універ-

ситету. На той час на кафедрі ще не було 

спектрофотометра, так потрібного для 
досліджень барвників, тому спектри знімались 
у Харківському університеті. Органічний 

аналіз робили макрометодом і не на всі 
елементи. Однак з часом чисельність кафедри 

зросла, завдяки підготовці кандидатів наук 
через аспірантуру в 60 – 70–их роках. За цей 

час у колектив влились С.В.Шинкоренко, 

Б.М.Гуцуляк, М.І.Ганущак, М.І.Шевчук, 
І.Н.Чернюк, В.Є.Придан, Л.Є.Живоглазова, 
О.М.Букачук і Ягодинець П.І. 

Наукова діяльність Г.Т.Пилюгіна в 
Чернівецькому університеті була пов'язана з 
хімією хіноліну. 

У 1951 році Г.Т.Пилюгін разом з 
аспірантом З.Я.Крайнером розробили важли-

вий у препаративному відношенні метод 

синтезу четвертинних солей хінальдину на 
основі вторинних ароматичних амінів в реакції 
з паральдегідом. 

Продовжуючи роботу в цьому напрямі, 
Г.Т.Пилюгін і Є.П.Опанасенко в 1952 році 
використали в цій реакції вінілбутиловий етер, 

а у 1967 р. Г.Т.Пилюгін, І.Н.Чернюк і 
B.Є.Придан застосували для цієї мети 

вінілацетат, що привело до збільшення виходу 
солей. 

У 1957 році Г.Т.Пилюгін і Б.М.Гуцуляк 
уперше одержали I-арилчетвертинні солі 
лепідинію. Надалі для одержання І-арил-

хінолінієвих солей була використана низка 
вторинних ароматичних амінів симетричної та 
несиметричної будови. 
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Будова і властивості синтезованих І-
арилхінолінієвих солей вивчалися за допо-

могою УФ-, ІЧ-, та ПМР спектрів, а також 

методом полярографії і кінетичних дослід-

жень. Було виявлено, що УФ-спектри I-

арилхінолінієвих солей на основі дифеніламіну 
і І-феніл-β-нафтіламіну та їх похідних, 
відрізняються від спектрів поглинання І-
арилбензо-(f)-хінолінієвих солей. В УФ-

спектрах І-арилхінолінієвих солей наявні, як 
правило, дві характерні смуги поглинання: 
одна короткохвильова, але більш інтенсивна 
(lgε=4,5) з максимумом поглинання при 240 

нм, друга менш інтенсивна (lgε=4,0) з 
максимумом поглинання 320-324 нм. В УФ-

спектрах І-арилбензохінолінієвих солей 

проявляються вже три максимуми поглинання: 
240 нм (lgε=4,3), 285 нм (lgε=3,8) і 370-375 нм 

(lgε=4,0). 

У 1970 році завдяки працям Г.Т.Пилюгіна, 
І.Н.Чернюка, В.Є.Придана стало можливим 

встановити просторове розташування атома 
нітрогену в четвертинних солях хінолінію за 
допомогою спектрів ПМР. Було встановлено, 

що кут між площинами хінолінієвого кільця і 
замісників дорівнює приблизно 50 – 55°. 

Синтезовані співробітниками кафедри четвер-

тинні солі хінальдину і лепідину перетво-

рювались у ціанінові барвники. Для одержання 
диметинових барвників використовували 

ароматичні та гетероциклічні альдегіди. На 
основі вивчення видимих спектрів установлена 
кореляція між σ-константами Гаммета і λмакс. 
барвника. Разом з С.В.Шинкоренко був 
розроблений метод синтезу азометинових 

барвників. 
Г.Т.Пилюгін, В.Є.Придан та І.Н.Чернюк 

розробили новий метод одержання пента-
карбоціанітів шляхом конденсації четвер-

тинних солей хінальдину з хлоридом ди-N-

метиланілінононатрієндіалем. 

Г.Т.Пилюгіним у 1969 році спільно з 
ученими Інституту радіофізики та електроніки 

АН УРСР було досліджено більше 50 

синтезованих на кафедрі хінокарбоціанітів з 
різною довжиною поліметинового ланцюга, з 
максимумом поглинання 640 – 880 нм. Вико-

ристання досліджених барвників дало можли-

вість перетворити випромінювання рубінового 
лазера (λ=694 нм) у випромінювання з 
довжиною хвилі 720 – 1000 нм. 

У 1971 році розпочато разом з В.В.Шелест 
вивчення реакції Ортолева – Кінга з солями 

хінальдину і лепідину. 
Ряд ціанінових барвників, синтезованих на 

кафедрі, виявили властивості стимуляторів 
росту злакових рослин. 

У цілому під керівництвом Г.Т.Пилюгіна 
виконано 22 кандидатські дисертації, він автор 
біля 300 наукових праць. 

Без перебільшення можна сказати, що 
наукова і педагогічна діяльність Григорія 
Тимофійовича Пилюгіна у Чернівецькому 
державному університеті припала на період 

«золотого віку» хімічного факультету. Це був 
час інтенсивного розвитку хімічної науки і 
підготовки науково-педагогічних кадрів через 
навчання в аспірантурі. Поруч з Григорієм 

Тимофійовичем на факультеті працювали такі 
відомі вчені, як проф. Панфілов А.В., проф. 

Домбровський А.В., проф. Кравець В.П., проф. 

Білоцький Д.П.  

Водночас біографії людей не можна 
передати лише статистичними відомостями. 

Потрібно схопити і виразити дух, внутрішню 

суть характеру особи. 

Григорій Тимофійович був наділений 

високим інтелектом і великою добротою. 

Шляхетність випромінювалась з його 
красивого обличчя і повільної ходи. Він умів 
слухати, особливо під час прийому іспиту. 
Ніколи не виявляв невдоволення, якщо 
студент говорив не зовсім правильно. 

Спокій та урівноваженість ніколи не 
покидали його. Він не любив оформляти 

наукові роботи поспіхом, давав можливість їм 

відлежатись, щоб редагувати знову, знайти 

щось краще, підсилити думку й аргументацію. 

Не любив тріскотню політичних заходів. 
Характерною рисою Григорія Тимофійо-

вича було те, що він завжди прислухався до 
думки своєї дружини Віри Семенівни, яка була 
віруючою християнкою і щирою українкою. 

Навіть учаси тотальної боротьби з релігією в 
домі Григорія Тимофійовича завжди святку-

вали Різдво і Паску з усіма українськими 

звичаями. Частими гостями в дні свят у нього 

були А.В.Домбровський та І.Н.Чернюк.  
Пам'ять про цю світлу людину й нині живе 

на кафедрі органічної та фармацевтичної хімії 
Чернівецького університету. Наукова темати-

ка, започаткована Григорієм Тимофійовичем, 

досі продовжує розвиватися його учнями. 
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ТІОСЕМІКАРБАЗОНИ АРОМАТИЧНИХ АЛЬДЕГІДІВ ЯК ІНГІБІТОРИ РАДИКАЛЬНО-
ЛАНЦЮГОВИХ РЕАКЦІЙ 

Досліджено кінетику розпаду кумен гідропероксиду у присутності тіосемікарбазонів ароматичних 

альдегідів (бензальдегіду, n-бромобензальдегіду, 2-гідроксинафтальальдегіду, 2,4-диметоксибензальдегіду) 

та фенолокислот (галової, кофейної, ферулової). Показано, що використані сполуки – інгібітори 

вільнорадикальних процесів. 

Ключові слова: інгібітор, кумен гідропероксид, тіосемікарбазон, фенолокислота. 

 

Органічні речовини, що містять пероксид-

ний зв'язок, завдяки своїй високій реакційній 

здатності та різноманітності властивостей 

мають широке використання у наукових 

дослідженнях і промисловій практиці. Реакції 
за участю пероксидів входять у процеси 

окиснення органічних сполук та у різноманітні 
метаболічні цикли діяльності організмів і 
можуть призводити до виникнення патало-

гічних захворювань.  
Молекули гідропероксиду, що накопи-

чуються у процесі окиснення, розпадаються на 
перокси- та алкоксирадикали [1]. Це 
призводить до збільшення швидкості 
утворення вільних радикалів. Процес розпаду 
проміжних гідрoпероксидів на радикали є 
реакцією виродженого розвитку ланцюгів. 

У більшості випадків інгібітор (ІnН), 

уведений у систему, реагує з пероксидними 

радикалами, утворюючи малоактивні ради-

кали: 

ROO
•
 + InH → In

• 
+ ROOH 

Концентрація радикалів ROO
•
 при цьому 

зменшується. Якщо радикали In
•
, що 

утворилися, менш активні, ніж ROO
•
, то 

введена в систему сполука буде інгібувати 

процес [1,2]. 

Потенційно перспективними антиоксидан-

тами є тіосемікарбазони ароматичних альде-
гідів, оскільки їх молекули мають реакційні 
центри, що відповідають за взаємодію з 
вільними радикалами і володіють вираженою 

фізіологічною активністю [3-5]. 

Як модельна система для оцінки анти-

оксидантних властивостей тіосемікарбазонів 
ароматичних альдегідів нами використана 
реакція розпаду кумен гідропероксиду (ГПК) у 

розчині диметилформаміду (ДМФА). 

У роботі досліджено закономірності 
розпаду кумен гідропероксиду у присутності 
тіосемікарбазонів (ТСК) ароматичних альде-
гідів (2-гідроксинафтальальдегіду, бензальде-
гіду, n-бромобензальдегіду, 2,4-диметокси-

бензальдегіду) та тіосемікарбазиду. 
Типова кінетична крива витрати ГПК у часі 

у присутності тіосемікарбазонів подана на 
рисунку 1. Дана крива спрямляється у 

координатах ln [ГПК]0/[ ГПК] – t (час реакції), 
що свідчить про перший біжучий порядок 
реакції за гідропероксидом. З тангенсу кута 
нахилу одержаної прямої розрахували 

константу швидкості. 

 
Рис. 1. Кінетична крива витрати ГПК (1) та її напівлогарифмічна анаморфоза (2) 

 Т=363 К, [ТСК]=2,5·10
-3

 моль/л, розчинник ДМФА 
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Досліджено залежність ефективної 
константи швидкості розпаду ГПК від 

концентрації тіосемікарбазонів ароматичних 
альдегідів, яка змінювалася у межах від (2,5 ÷ 

20,0) · 10
-3

 моль/л. Результати подано на рис. 2. 

Як видно з рис. 2, при введенні тіосемі-
карбазонів ефективна константа швидкості 
змінюється неоднозначно. У випадку тіосемі-
карбазонів бензальдегіду та n-бромобензаль-
дегіду ефективна константа швидкості спо-

чатку знижується порівняно з некаталітичним 

процесом, а потім проходить через максимум і 
досягає постійного значення в інтервалі 
концентрацій (15,0 ÷ 20,0) ·10

-3
 моль/л.  

Інгібуюча дія тіосемікарбазону n-бромо-

бензальдегіду вища, ніж тіосемікарбазону 
бензальдегіду. В обох використаних тіосемі-
карбазонах відповідальна за обрив ланцюгів 
іміногрупа. Кращі інгібуючі властивості n-

бромобензальдегіду порівняно з тіосемікарба-
зоном бензальдегіду зумовлені, на нашу 
думку, вищою стабільністю радикала, утворе-
ного при взаємодії з перокси- та алкокси-

радикалами, генерованими при розщепленні 
ГПК.  

У випадку тіосемікарбазону 2-гідрокси-

нафтальальдегіду ефективна константа 
швидкості спочатку стрімко знижується, а 
потім при збільшенні концентрації дещо 
зростає. Тіосемікарбазон 2-гідроксинафталь-
альдегіду проявляє найкращі інгібуючі 
властивості за рахунок наявності в його 
молекулі, крім іміногрупи, ще й фенольного 
гідроксилу.  

У випадку тіосемікарбазону 2,4-ди-

метоксибензальдегіду у вузькому інтервалі 

концентрацій (2,5 ÷ 5,0) · 10
-3

 моль/л 
ефективна константа швидкості має найменше 
значення, а при подальшому збільшенні 
концентрації – стрімко зростає. 

Досліджено також розпад ГПК у при-

сутності тіосемікарбазиду, що дає можливість 
оцінити внесок у процес інгібування бензи-

ліденового фрагменту молекули тіосемікарба-
зонів. У межах концентрацій (2,5 ÷ 15,0) · 10

-3
 

моль/л тіосемікарбазид є інгібітором розпаду 
ГПК, а за концентрації 20,0· 10

-3
 моль/л 

спостерігається вже значно вище значення kеф 
порівняно з термічним процесом. Тобто 
тіосемікарбазони ароматичних альдегідів 
значно кращі інгібітори, ніж тіосемікарбазид, 

що зумовлено можливістю утворення ними 

малоактивних радикалів. 
Характер концентраційних залежностей kеф 

можна пояснити тим, що використані добавки 

здатні дещо прискорювати розпад ГПК за 
рахунок утворення активних проміжних 
комплексів з гідропероксидом за участю тих 
чи інших фрагментів молекули тіосемікарба-
зону. Однак це питання потребує додаткового 
вивчення.  

Далі досліджено розклад ГПК у 
присутності ряду фенолокислот: галової, 
кофейної, ферулової та пропілового естеру 
галової кислоти. 

За наявності фенолокислот розпад ГПК 

описується також кінетичним рівнянням 1-го 

порядку. Розраховано величини ефективних 
констант швидкості (табл. 1.). 
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Рис. 2. Залежність ефективної константи швидкості розпаду ГПК від концентрації тіосемікарбазонів.  

Т = 363 К, [ГПК] = 0,12 моль/л 

 

 



Андрійчук Ю.М., Лявинець О.С., Логань Т.В., Марчук А.В. Тіосемікарбазони ароматичних альдегідів як ... 

Наук. вісник ЧНУ. Вип. 473.: Хімія. – Чернівці, 2009 13

Таблиця 1. 

Значення величин ефективних констант швидкості розпаду ГПК залежно від природи добавки. 

[ГПК]=0,12моль/л, VДМФА=15мл, Т = 363 К 

№п.п. Добавка  
[доб]·10

3
, 

моль/л 
kеф·10

3
 хв-1

 

1.  ── ── 14,5 

2.  Галова кислота 2,5 4,4 

3.  Галова кислота 5,0 4,3 

4.  Галова кислота 10, 4,7 

5.  Галова кислота 15,0 3,5 

6.  Галова кислота 20,0 3,6 

7.  Кофейна кислота 2,5 5,7 

8.  Кофейна кислота 5,0 3,3 

9.  Кофейна кислота 10,0 4,2 

10. Кофейна кислота 15,0 4,1 

11. Кофейна кислота 20,0 4,3 

12. Ферулова кислота 2,5 8 

13. Ферулова кислота 5,0 3,6 

14. Ферулова кислота 10,0 4,8 

15. Ферулова кислота 15,0 3,8 

16. Ферулова кислота 20,0 4,2 

17. Пропілгалат 5,0 6,5 

18. Пропілгалат 20,0 4,3 

 

У присутності використаних сполук швид-

кість розпаду ГПК при різних концентраціях 
добавки завжди нижча, ніж без них. На рис.3. 

наведено залежність ефективної константи 

швидкості розкладу ГПК від концентрації 
кофейної кислоти. Залежності ефективної 
константи швидкості розпаду ГПК від концен-

трації інших фенолокислот аналогічні. Як 
видно з рис.3., при введенні фенолокислот 
ефективна константа швидкості спочатку 
знижується порівняно з некаталітичним проце-
сом, а потім досягає постійного значення, 
тобто використані добавки працюють як 
класичні інгібітори (на відміну від добавок 
тіосемікарбазонів). 
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Рис. 3. Залежність ефективної константи швидкості 
розкладу ГПК від концентрації кофейної кислоти. Т 

= 363 К, [ГПК] = 0,12 моль/л 

Як видно з табл.1., у випадку всіх 

фенолокислот у інтервалі концентрацій (5,0 ÷ 

20,0) · 10
-3

 моль/л ефективні константи 

швидкості мають близькі числові значення. Це 
означає, що за цих (відносно великих) 

концентрацій використані фенолокислоти 

володіють однаковими інгібуючими власти-

востями. При концентрації 2,5 · 10
-3

 моль/л за 
здатністю сповільнювати розклад ГПК 

фенолокислоти можна розмістити у ряд: 

Ферулова кислота < Кофейна кислота < Галова 
кислота. 

Кількість фенольних гідроксилів у 
молекулах фенолокислот у цьому ряду зростає. 
Отже, відповідальними за обрив ланцюгів у 
молекулах фенолокислот у першу чергу 
можуть бути фенольні гідроксили, а також 

можливо карбоксильна група.  
Для того, щоб оцінити чи бере участь 

карбоксильна група в обриві ланцюгів, 
проведено розпад ГПК у присутності 
пропілового естеру галової кислоти. Резуль-
тати наведені у табл.1.  

Порівнюючи характер впливу галової 
кислоти і пропілового естеру галової кислоти 

(табл.1) на розпад ГПК, слід зауважити, що їх 
дія подібна. Галова кислота проявляє дещо 
кращі інгібуючі властивості, ніж пропіловий 

естер галової кислоти. Отже, карбоксильна 
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група також здійснює певний внесок у процес 
інгібування. 

Для підтвердження наявності індукованого 
розкладу ГПК за цих умов, нами досліджено 
залежність kеф від концентрації гідро-

пероксиду. Результати наведені на рисунку 4. 
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Рис. 4. Залежність ефективної константи швидкості 
розпаду ГПК від його початкової концентрації у 

присутності інгібітора.  
[Галова кислота] = 5,0·10

-3моль/л, Т = 363 К 

 

Як видно з рис. 4., дана залежність має 
лінійний характер, що свідчить про наявність 
індукованого розкладу. У цьому випадку 

процес описується таким кінетичним 

рівнянням [6]: 

W = k0[ГПК] + kінд[ГПК]
n
, 

де k0 – константа швидкості радикального 
(гомолітичного) розпаду, kінд – константа 
швидкості індукованого розпаду, n – порядок 
реакції індукованого розпаду.  

Тоді  
kеф = k0 + kінд[ГПК]

n-1
. 

Оскільки отримана на рис. 4. залежність 
має лінійний характер, то n – 1 =1. Отже, n = 2. 

З тангеса кута нахилу прямої визначили kінд , а 
відрізок , який відтинається на осі ординат, 
дорівнює k0. 

Знайдено такі числові значення цих 
констант: 

k0 = 2,70·10
3
 хв-1

;     kінд 2,15·10
-2

 л/моль·хв. 
Отже, у присутності фенолокислот має 

місце індукований розклад кумен гідро-

пероксиду.  
 

Експериментальна частина 
Досліди проводили у термостатованому 

скляному реакторі з магнітною мішалкою при 

нагріванні. Леткі продукти утримувалися в 
системі за допомогою зворотного холодиль-
ника. Інертна атмосфера в реакторі забезпечу-
валася подачею в нього карбон (IV) оксиду. 

У реактор вносили добавку і певний об’єм 

розчинника. Реакційну суміш термостатували 

за температури 363 К 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. 

Кумен гідропероксид використовували 

очищеним із вмістом основної речовини не 
менше 99,5 %, визначеним йодометричним 

методом. 

Як розчинник використовували диметил-

формамід – препарат марки ч., який додатково 
сушили і переганяли. 

 

Висновки 
Досліджено розклад кумен гідропероксиду 

у присутності тіосемікарбазонів ароматичних 
альдегідів (бензальдегіду, n-бромобензальдегі-
ду, 2-гідроксинафтальальдегіду, 2,4-диме-
токсибензальдегіду). Встановлено, що даний 

процес відбувається за реакцією першого 
порядку. Розраховано значення ефективних 
констант швидкостей. 

Проведено порівняння інгібуючої здатності 
використаних тіосемікарбазонів. Показано, що 
їх інгібуюча здатність зростає у ряду: ТСК 

бензальдегіду < ТСК п-бромбензальдегіду < 

ТСК 2-гідроксинафтальальдегіду < ТСК 2,4-

диметоксибензальдегіду, що зумовлено різною 

стабільністю проміжних радикалів. Інгібуюча 
здатність ТСК залежить від їх концентрації. 

Дослідження інгібуючої здатності феноло-

кислот показало, що при їх низьких концен-

траціях найкращим інгібітором є галова 
кислота. Це зумовлено наявністю трьох 
гідроксильних груп у її молекулі. При вищих 
концентраціях інгібуюча дія не залежить від 

природи кислоти. 

Дослідження залежності ефективної 
константи швидкості від концентрації ГПК 

підтвердило наявність індукованого розкладу 
гідропероксиду кумену у присутності галової 
кислоти. Розраховано значення констант 
швидкості гомолітичного та індукованого 
розкладів. 
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Summary 

Andriychuk Y.M.,  Lyavynets O.S., Logan T.V., Marchuk A.V. 

THIOSEMICARBAZONES OF AROMATIC ALDEHYDES AS INHIBITORS OF RADICAL 
REACTIONS 

We have investigated the decomposition of cumene hydroperoxide in the presence of thiosemicarbazones 
of aromatic aldehydes (benzaldehyde, 4-bromo-benzaldehyde, 2-hydroxynaphthaldehyde, 2,4-

dimethoxybenzaldehyde and phenol acids. The experiments showed higher inhibiting qualities of 

investigated thiosemicarbazones.  
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ВИВЧЕННЯ РЕАКЦІЙНОГО РОЗСІЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ХВИЛЬОВОГО ПАКЕТА 

Шляхом інтегрування нестаціонарного рівняння Шредінгера досліджено реакційне розсіювання 

хвильового пакета в модельній системі, що містить прямокутний потенціальний бар’єр. Двома різними 

способами отримано ймовірності проходження через бар’єр залежно від енергії. Результати добре 

узгоджуються з точними даними. 

Ключові слова: хвильовий пакет, прямокутний потенціальний бар’єр, ймовірність реакції. 

 

Теорія розсіювання вважається одним з 
найважчим розділом квантової механіки. У 

межах цієї теорії опис реакційного 
розсіювання, тобто такого, внаслідок якого 
формуються нові частинки, є надзвичайно 
складним. Без нього неможливо повноцінно 
описати на мікрорівні динаміку хімічного 
перетворення, яка включає рух реагентів 
назустріч один одному, перегрупування 
атомів, відведення продуктів реакції. Для 
виконання такого завдання, як правило, 

шукають розв’язок стаціонарного рівняння 
Шредінгера, з якого отримують матрицю 

розсіювання (S-matrix), що дає максимальну 
інформацію про стан системи. Однак такий 

підхід досить місткий щодо комп’ютерних 
ресурсів. Останнім часом усе більшу увагу 
дослідників привертає метод хвильового 
пакета. Суть його полягає в розв’язуванні 
нестаціонарного рівняння Шредінгера з 
початковими умовами, які задаються 
хвильовим пакетом. Цей пакет запускається в 
напрямку області реакції на поверхні 
потенціальної енергії, де відбувається його 
розсіювання. Аналізуючи еволюцію такого 
пакета, можна отримати певну інформацію про 
результат реакції. Цей підхід більш економний 

з точки зору комп’ютерних ресурсів. Аналіз 
розсіювання хвильового пакета може 
здійснюватися по-різному. Тому метою цієї 
роботи буде знаходження ймовірностей реакції 
з нестаціонарної хвильової функції двома 
різними методами та їх співзіставлення з 
точними значеннями. 

У якості об’єкта дослідження виберемо 
систему, в якій можливий лише одновимірний 

рух. Нехай в ній знаходиться прямокутний 

потенціальний бар’єр, на який спрямовується 
гаусoвий хвильовий пакет. Таку модельну 
систему обрано через те, що для неї існує 
точний аналітичний розв’язок [1]. Тому буде 
легко оцінити якість результатів, отриманих із 
задачі про хвильовий пакет. 

Робочим рівнянням буде одновимірне 
нестаціонарне рівняння Шредінгера (розмір-

ності всіх параметрів записуються а втомних 
одиницях: h =1, e=1, me=1) 
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де V0 - висота бар’єра. Початкову умову 

запишемо у вигляді локалізованого хвильового 
пакета 
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Тут β – параметр, що характеризує товщину 

хвильового пакета, x0 – положення центру 
пакета, k0 – хвильове число, що характеризує 

кінетичну енергію системи, а саме 
m

k
E

2

2

0
0 = . 

Параметри системи потрібно вибирати так, щоб 

початковий пакет не перекривався з 
потенціальним бар’єром. Їх значення були 

такими: m=2000, V0=0.014, k0=7.394, β=10, x0=-6. 

Розв’язувати задачу (1)-(3) будемо чисель-
но. Для цього використаємо метод розщепле-
ного оператора (split operator method), який 

описано в [2]. У результаті отримаємо 
нестаціонарну хвильову функцію ),( txΨ , 

квадрат модуля якої наведено на рис.1. 

 
Рис.1. Розподіл густини ймовірності в просторі в 

момент часу t=6256 
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Наступним етапом буде знаходження 
параметрів розсіювання, а саме ймовірності 
проходження через потенціальний бар’єр в 
залежності від повної енергії. Це можна 
реалізувати двома способами. Традиційним 

методом буде одержання власних хвильових 

функцій оператора повної енергії шляхом 

трансформації Фур’є нестаціонарного 
розв’язку рівняння (1) [3] 
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Під інтегралом у (5) знаходиться добуток 
асимптотичної функції з власною енергією 

mkE 2/2=  та початкового хвильового 
пакета. Маючи власну хвильову функцію (4), 

шукають імовірність проходження через 
бар’єр за загальною формулою [1-3] 
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де xs - будь-яка точка в області продуктів 
реакції (в даній задачі справа від бар’єра). 

Інший спосіб одержання ймовірності 
полягає в знаходженні недіагональних 
елементів S-матриці, квадрат модулів яких 
характеризує ймовірність переходів між 

різними початковими і кінцевими станами. 

Якщо, наприклад, розглядати канал реагентів α 

та канал продуктів β, то згідно з [4], βαS -

елемент матриці розсіювання буде 
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У цих формулах )(xβϕ  може бути довільним 

хвильовим пакетом в області продуктів. Його 
зручно вибрати у вигляді: 

)exp()()( xikxxx s ββ δϕ −−= .   (9) 

Тут δ – функція Дірака. Якщо підставити (9) та 
(3) в (5) і (8), то одержимо такі вирази для aE і 
bE 
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Підставляючи тепер (9)-(11) в (7), 

проводячи інтегрування по координаті та 
підносячи модуль βαS  до квадрата, одержимо 

кінцевий вираз для ймовірності 
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Ця формула справедлива для бар’єра 
довільної форми, але тільки для гаусового 
початкового хвильового пакета. На відміну від 

формули (6), тут немає потреби розраховувати 

ще похідну по координаті, що суттєво спрощує 
розрахунки. 

Нарешті, наведемо точний вираз для 
ймовірності проходження через прямокутний 

бар’єр (2), що отримується з розв’язку 

стаціонарного рівняння Шредінгера [1] 
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На рис.2 наведено залежності 
ймовірностей від енергії розрахованих різними 

способами. Як бачимо, результати добре 
узгоджуються. Лише в області високих енергій 

перший спосіб дає занижені ймовірності. Це 
відхилення зумовлено похибками в обчисленні 

x

E

∂

∂ψ
, що входить у (6). 

 
Рис.2. Імовірності проходження через 

потенціальний бар’єр залежно від повної енергії 
системи: суцільна крива – точні значення 

розраховані згідно з формулою (13), ‘○’ – згідно з 
(6), ‘×’ – згідно з (12) 

 

Отже, в даній роботі було знайдено 

числовим методом нестаціонарну хвильову 
функцію, що задовольняє рівняння (1) з 
потенціалом (2) та початкову умову (3). З цієї 
функції було двома різними способами 

екстраговано інформацію про розсіювання в 
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такій системі. Незважаючи на різні підходи 

двох методів, вони дають однакові результати. 

Другий спосіб легший у застосуванні і дає 
точніший результат. Розрахунок імовірностей 

реакції – найбільш складний етап у розрахунку 

константи швидкості реакції шляхом вивчення 
динаміки атомів і молекул, що взаємодіють. 
Наступним етапом роботи буде дослідження 
реальних систем, у яких реакції проходять за 
участю трьох і чотирьох частинок. 
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Summary  

Babyuk D.P. 

REACTIVE SCATTERING STUDY USING A WAVE PACKET 

Reactive scattering of a wave packet from a square potential barrier was investigated by integration of 

the time-dependent Schrödinger equation. The energy resolved probabilities are derived by two different 

approaches. The results are in good agreement with the exact ones. 
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ВПЛИВ ФОCФОНІЄВИХ КИСЛОТ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У 
ВИСОКОДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ ПОРОШКІВ КАДМІЙ ТЕЛУРИДУ Й АЕРОСИЛУ 

Установлено, що введення в високодисперсні системи телуриду кадмію та аеросилу фосфоровмісних 

модифікаторів в неорганічних (вода) й органічних (етанол, ізопропанол) розчинниках призводить до зміни 

їх характеристик за рахунок утворення адсорбційного шару на поверхні частинок дисперсної фази. 

Показано, що електрокінетичний фактор основний, що  визначає стійкість водних і спиртових суспензій 

телуриду кадмію й аеросилу. Зменшення величин електрокінетичного потенціалу супроводжується 

втратою дисперсними системами агрегативної та седиментаційної стійкості. Шляхом підбору 

композицій модифікаторів і розчинників можна цілеспрямовано змінювати властивості вказаних систем. 

Одержані результати можуть знайти практичне застосування при розробці нових композиційних 

матеріалів на основі кадмій телуриду та аеросилу, підвищення ефективності методів синтезу та 

стабілізації наночастинок аналогічної природи.  

Ключові слова: Телурид кадмію, аеросил, високодисперсна система, адсорбція, електрокінетичний 

потенціал, агрегативна та седиментаційна стійкість, коефіцієнт седиментаційної стійкості. 

 

Унікальні властивості високодисперсних і 
нанорозмірних систем зумовили їх широке 
застосування у ряді галузей науки і техніки. 

Відомо, що при переході розмірів частинок у 
наномасштаб у них проявляються квантово-

розмірні ефекти, які не характерні для об’єм-

них зразків. Для напівпровідників основними 

проявами таких ефектів є короткохвильовий 

зсув краю смуги фундаментального поглинан-

ня, зміна краю спектрів випромінювання, 
збільшення ширини забороненої зони, зсув 
енергетичного положення дозволених зон, 

зміна редокспотенціалів фотогенерованих 
електронів та дірок [1,2]. Ці особливості 
напівпровідникових наночастинок, зокрема 
кадмій телуриду, відкривають широкі можли-

вості для цілеспрямованого створення світло-

чутливих систем із заданими властивостями. 

Використання дрібнодисперсних силікатів, 
зокрема аеросилу, теж має великі перспективи 

в нанотехнології. Він може застосовуватися як 
пористий матеріал для матричного синтезу 
наночастинок, носій для композитних части-

нок, як каталізатор тощо 

Головною проблемою нанохімії залиша-
ється розробка методів одержання моно-

дисперсних частинок із малими розмірами, 

стабільних в умовах експлуатації приладів на 
їх основі. Фізико–хімічні властивості 
наночастинок зумовлені тим, що близько 15% 

атомів знаходяться безпосередньо на поверхні 
частинки, що збільшує поверхневу енергію 

системи та термодинамічні характеристики 

твердого тіла [3]. Крім того, розміри 

наночасток і молекул дисперсійного середо-

вища мають приблизно один порядок, що 
зумовлює специфіку кінетики хімічних 

процесів на їх поверхні. Разом з тим, висока 
густина частинок дисперсної фази нанороз-
мірних систем, таких як телурид кадмію, 

призводить до їх швидкої агрегації і втрати 

седиментаційної стійкості. Cтабілізатори 

різної природи, зокрема тіольні сполуки та 
фосфонієві кислоти, відіграють важливу роль 
під час синтезу наночастинок кадмій телуриду. 
Так, використання тіолів дозволяє отримувати 

водорозчинні нанокристали із високим 

квантовим виходом люмінесценції [4, 5], а 
фосфонієві кислоти дозволяють отримувати 

наночастинки телуриду кадмію розгалуженої 
морфології в органічних розчинниках [6, 7]. 

Проте роль цих стабілізаторів і адсорбційні 
процеси, які мають місце під час синтезу, 
залишаються дослідженими не до кінця. У 

попередній роботі нами встановлено, що 
величини адсорбції речовин і структура 
адсорбційного шару визначаються не тільки 

характером взаємодії адсорбат – адсорбент, 
але і енергією адгезійної взаємодії в системі 
розчинник – адсорбент. Зокрема, адсорбційна 
здатність ПАР на поверхні кадмій телуриду 
розташувалася в такому ряду:  

А (етанол) > А (вода) > А (ізопропанол) [8].  

В іншій роботі показана можливість під-

вищення монодисперсності колоїдних розчи-

нів кадмій телуриду за допомогою розмір-

селективного осадження, стимульованого 

електролітами [9]. 

У цій статті ми зосередили увагу на 
вивченні електрокінетичної стабільності 
кадмій телуриду та аеросилу в різних 
розчинниках і впливу сорбції фосфонієвих 

кислот на стабільність суспензій у воді та 
спиртах.  
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Для досліджень використовували високо-

дисперсний кадмій телурид, синтезований на 
кафедрі неорганічної хімії ЧНУ, подрібнений 

методом розмолу та комерційно доступний 

аеросил. Розміри частинок складали для 
аеросилу 10–150 нм (максимум 30–60 нм), для 
кадмію телуриду 40-450 нм (максимум 170-210 

нм). Гранулометричний склад зразків наведено 
на рисунку 1.  

 

Рис. 1.  Гранулометричний склад дисперсій:  

1 – аеросил; 2 – телурид кадмію 

 

Як речовини–модифікатори були обрані 
аніонактивні, фосфоровмісні органічні сполу-
ки, які широко використовуються для синтезу 

наночастинок халькогенідів кадмію, зокрема: 
• тетрадецилфосфонова кислота С14Н29–

РО(ОН)2  – (ТДТА);  (Alpha Aesar) 

• карбоксиетилфосфонова кислота СО(ОН)–

СН2–СН2–РО(ОН)2 – (CЕРА); (Aldrich) 

• триоктилфосфіноксид [CH3(CH2)7]3PO 

(ТОРО); (Aldrich) 

• гідроксиетилідендифосфонова кислота 
С2Н8О7Р2 – (ОЕДФ); 

• гідроксиетилідендифосфонової кислоти 

монокалієва сіль С2Н7О7КР2 – (ОЕДФК). 

Електрокінетичний потенціал дисперсій 

визначали методом мікроелектрофорезу. 
Досліди проводили з частинками та мікро-

агрегатами, які мали приблизно сферичну 
форму й розміри порядку 2–5 мкм. Оскільки в 
дослідах спостерігалося певне відхилення у 
значеннях швидкості різних частинок, то 
кожне значення електрофоретичної швидкості 
визначали з серії вимірювань (25–30 вимірів). 
Оскільки в умовах даного 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, ν – лінійна швидкість 

частинок, I – сила струму, æ – питома 
електропровідність дисперсійного середовища, 
S – площа поперечного перерізу комірки. 

Коефіцієнт седиментаційної стійкості 
визначали як зворотню величину тангенсу кута  
нахилу залежності зміни оптичної густини 

(∆D) від концентрації твердої фази (С). 

Концентрація твердої фази задавалась як 
початкова умова експерименту. Дослідження 
проводили на фотоелектричному колориметрі 
КФК–2. Значення К розраховували із значень 
трьох експериментів 

Для багатьох дисперсних систем регу-
лювання їх властивостями, стійкістю до 
агрегації та седиментації стає можливим тільки 

при створенні на поверхні частинок 
адсорбційних шарів, які дозволяють змінювати 

властивості поверхні частинок дисперсної фази. 

Адсорбція модифікаторів, як правило, знижує 
величину поверхневої енергії, що сприяє 
руйнуванню агрегатів у дисперсних системах, 
запобігає виникненню коагуляційних контактів 
між частинками при седиментації [10-12]. 

Величина адсорбції, а також характер 
взаємодії адсорбат – адсорбент визначаються 
як хімічною природою поверхні частинок 
дисперсної фази, так і фізико–хімічною 

природою модифікаторів [12]. Водночас 
адсорбцію речовин на поверхні частинок 
дисперсної фази з двох і більше компонентної 
системи можна розглядати як конкуруючий 

процес фіксації на поверхні розділу фаз 
молекул розчинника і речовини–модифікатора.  
Проведений аналіз характеристик диспер-

сних систем, отриманих при використанні в 
якості дисперсійного середовища води, 

етанолу та ізопропанолу за відсутності 
стабілізаторів показав, що природа розчинника 
суттєво впливає на стійкість і електрокінетичні 
властивості частинок дисперсної фази. 

Причому визначимо, що не зважаючи на різну 
природу поверхні частинок досліджуваних 
систем - гідрофільна у аеросилу та гідрофобна 
у телуриду кадмію - зміна властивостей 

досліджуваних систем відбувається симбатно. 

Можна припустити, що в даному випадку на 
поверхні частинок дисперсної фази 

відбуваються аналогічні процеси. Підтвер-

дженням цього припущення є те, що в усіх 
середовищах частинки телуриду кадмію й 

аеросилу мають від’ємний заряд.  

Установлено, що зменшення діелектричної 
проникності призводить до зменшення значень 
електрокінетичного потенціалу частинок 
дисперсної фази. За абсолютними значеннями 

даного параметра досліджувані системи 

розташувались у такі ряди: 
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23,2 мВ (вода) > 19,3 мВ (етанол) > 16,5 мВ 

(ізопропанол) –  CdTe 

44,2 мВ (вода) > 39,2 мВ (етанол) > 34,5мВ 

(ізопропанол) – аеросил 

Зміна седиментаційної стійкості 
досліджуваних систем відбувається в іншому 

порядку. Отримані такі значення коефіцієнта 
седиментаційної стійкості для вказаних 
систем: 

24,5 (ізопропанол) > 21,7(вода) > 17,5 (етанол) 

–  CdTe 

80,7 (ізопропанол) > 45,5 (етанол) > 35,7(вода) 
– аеросил 

Одним із основних факторів стабілізації 
високодисперсних систем модифікаторами 

різної природи є зміна характеристик 
подвійного електричного шару (ПЕШ). 

Як видно з даних наведених на рисунку 2А, 

у водному середовищі речовин–модифікаторів 
(СЕРА, ОЕДФК) значення електрокінетичного 
потенціалу частинок телуриду кадмію 

змінюються незначною мірою. Введення в 
систему СЕРА призводить до зростання заряду 
частинок, ОЕДФК – до зменшення. Імовірно, 

це може бути зумовлено різною молекулярною 

будовою даних модифікаторів. СЕРА має 
меншу молекулярну масу та геометричні 
розміри. Водночас у молекулі СЕРА міститься 
велика кількість функціональних груп, здатних 
дисоціювати у водному середовищі. Більші 
розміри молекули ОЕДФК, в якій міститься 
два атома фосфору, може призвести до  
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Д 

Рис. 2. А – залежність електрокінетичного 

потенціалу частинок дисперсної фази водних 

суспензій телуриду кадмію (1,2) і аеросилу (3,4) від 

концентрації  СЕРА (1,3) и ОЕДФК (2,4);  

Б - етанольних суспензій телуриду кадмію від 

концентрації  СЕРА (1),  ОЕДФК (2), ОЕДФ (3), 

ТОРО (4), ТДТА (5);  

В – ізопропанольних суспензій телуриду кадмію  

від концентрації  СЕРА (1),  ОЕДФК (2), ОЕДФ (3), 

ТОРО (4), ТДТА (5);  

Г – етанольних суспензій аеросилу від  

концентрації  СЕРА (1),  ОЕДФК (2), ОЕДФ (3), 

ТОРО (4), ТДТА (5);   

Д – ізопропанольних суспензій аеросилу від 

концентрації  СЕРА (1),  ОЕДФК (2), ОЕДФ (3), 

ТОРО (4), ТДТА (5) 

 

зміщення площі ковзання в глиб розчину, що 
зменшує заряд частинок. Крім того, ОЕДФК 

при певних умовах може агрегувати частинки 

дисперсної фази, що призводить до 
скорочення площі поверхні розділу фаз і 
зменшення її заряду. 

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

С, кг/м3 

ζ, 

мВ 

Ряд1 
Ряд2 
Ряд3 
Ряд4 
Ряд5 

38

40

42

44

46

48

50

52

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

С, кг/м3 

ζ, 

мВ 

Ряд1 
Ряд2 
Ряд3 
Ряд4 
Ряд5 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

С, кг/м3 

ζ, 

мВ 

Ряд1 
Ряд2 
Ряд3 
Ряд4 
Ряд5 

8

10 
12 
14 

16 
18 
20 
22 

24 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

С, кг/м3 

ζ,  

мВ 

Ряд1 
Ряд2 
Ряд3 
Ряд4 
Ряд5 

0

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

С, кг/м3 

ζ, 

мВ 

Ряд1 
Ряд2 
Ряд3 
Ряд4 



Борук С.Д., Савчук О.А., Халавка Ю.Б., Панчук О.Е., Щербак Л.П. Вплив фоcфонієвих кислот на … 

Наук. вісник ЧНУ. Вип. 473.: Хімія. – Чернівці, 2009 22 

В органічних розчинниках модифікатори 

СЕРА, ОЕДФК, ТОРО і ТДТА мало впливають 
на значення електрокінетичного потенціалу 
(рис. 2Б, 2В). Це викликано низькою дисоці-
ацією функціональних груп, що містяться в 
молекулах указаних модифікаторів, внаслідок 
зменшення діелектричної проникності диспер-

сійного середовища ОЕДФ суттєво зменшує 
значення електрокінетичного потенціалу у 

всьому діапазоні досліджуваних концентрацій. 

Враховуючи будову молекули даного моди-

фікатора, можна припустити, що її введення 
призводить до агрегації частинок дисперсної 
фази та зменшення площі розділу фаз. 
Ефективність дії речовин у ізопропанолі 

трохи вища, ніж в етанолі, що може бути 

зумовлено утворенням міжмолекулярних асо-

ціатів між молекулами розчинника та розчине-
ної речовини. Асоціати утворюються за раху-
нок взаємодії гідроксильної групи ізопропілово-

го спирту та гідроксильних груп і атома окси-

гену, що містяться у молекулі модифікатору.  
У водних та етанольних розчинах також 

може відбуватись утворення асоціатів, але 
враховуючи велику рухливість подібні 
сполуки не здатні існувати довгий час. Моле-
кули ізопропілового спирту мають більшу 
молекулярну масу та геометричні розміри, що 
зменшує їх рухливість, і час існування 
асоціатів молекула ізопропілового спирту – 

молекула розчиненої речовини зростає.  
Дія речовин–модифікаторів на електрокіне-

тичні властивості частинок аеросилу у водно-

му середовищі аналогічна дії на частинки 

телуриду кадмію. Можна припустити, що 

механізм дії вказаних речовин у даному 

випадку аналогічний. 

Уведення даних модифікаторів до орга-
нічних дисперсій аеросилу у всіх випадках 
призводить до суттєвого зростання значень 
електрокінетичного потенціалу. В деяких 
випадках (СЕРА, ОЕДФК) залежність прохо-
дить через максимум (рис. 2Г, 2Д). Такий вплив 
досліджуваних речовин зумовлений розвине-
ною поверхнею частинок аеросилу. Взаємодія 
(навіть Ван–дер–Ваальсова) призводить до 

зростання заряду частинок аеросилу. У випад-

ку, коли залежності проходять через максимум, 

можна припустити, що зменшення електрокіне-
тичного потенціалу частинок дисперсної фази 

відбувається за рахунок агрегації частинок. 
Враховуючи, що зміна електрокінетичного 

потенціалу може бути пов’язана не тільки з 
адсорбцією молекул або йонів реагенту, але і з 
агрегацією чи диспергуванням частинок. У 

таких випадках розділ різних внесків у 
величину ξ–потенціалу треба проводити вихо-

дячи з гранулометричного складу досліджу-
ваних систем. Гранулометричний аналіз 
указаних зразків показав, що введення в 
дисперсійне середовище йонактивних речовин 

приводить до диспергування твердої фази за 
рахунок дії позитивного розклинюючого тиску 
на частинки дисперсної фази та їх агрегати. 

Отже, у випадку використання йонактив-
них модифікаторів стабільність дисперсій 

забезпечується, головним чином, електричним 

фактором. Оскільки процеси адсорбції й 

агрегації дисперсій взаємопов’язані та взаємо-

обумовлені, оптимальний вибір модифікаторів 
для адсорбційного модифікування поверхні 
можливий тільки при комплексному 
дослідженні процесів адсорбції й агрегативної 
та седиментаційної стійкості системи. 

У зв’язку з вищевикладеним, представляло 
інтерес дослідити, як адсорбція речовин–

модифікаторів і зміна електрокінетичного 
потенціалу впливає на агрегативну та 
седиментаційну стійкість досліджуваних 

систем. Здійснюючи вплив на фізико–хімічну 
природу поверхні частинок дисперсійної фази 

та властивості дисперсійного середовища, 
реагенти різної хімічної природи можуть 
значно змінювати інтенсивність контактних 
взаємодій (характер і силу контактів між 

частинками). 

У розведених високодисперсних системах, 

у випадку, коли взаємодія між частинками 

мінімальна зміна седиментаційної стійкості, як 
правило, є наслідком зміни агрегативної 
стійкості. Агрегація частинок призводить до 
втрати седиментаційної стійкості, дезагрегація 
– до її збільшення. 

Проведені дослідження показали, що в усіх 
випадках седиментаційна стійкість дисперсних 
систем телуриду кадмію змінюється пропор-

ційно зміні електрокінетичного потенціалу. 
Так, у водному середовищі (рис. 3А) введення 
СЕРА призводить до зростання стійкості 
частинок дисперсної фази. ОЕДФК зменшує 
агрегативну і седиментаційну стійкість 
досліджуваних систем. Отримані дані свідчать 
про визначальну роль електростатичної вза-
ємодії в процесах міжчастинної взаємодії у 
високодисперсних системах. 

Дія досліджуваних речовин на стійкість 
суспензій телуриду кадмію в органічних 
розчинниках повністю підтвердила висновок 
про роль електрокінетичного потенціалу при 

регулюванні агрегативною та седиментацій-

ною стійкістю (рис. 3Б, 3В), навіть у розчинах 
з незначною діелектричною проникністю. 

Аналіз дії вказаних речовин на стійкість 
дисперсних систем аеросилу показав, що в  
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Рис. 3. А – залежність коефіцієнта седиментаційної 
стійкості водних суспензій телуриду кадмію (1,2) і 
аеросилу (3,4) від концентрації  СЕРА (1,3) и 

ОЕДФК (2,4);  

Б – етанольних суспензій телуриду кадмію від 

концентрації  СЕРА (1), ОЕДФК (2), ОЕДФ (3), 

ТОРО (4), ТДТА (5);  

В – ізопропанольних суспензій телуриду кадмію  

від концентрації  СЕРА (1), ОЕДФК (2), ОЕДФ (3), 

ТОРО (4), ТДТА (5);  

Г – етанольних суспензій аеросилу від  

концентрації  СЕРА (1), ОЕДФК (2), ОЕДФ (3), 

ТОРО (4), ТДТА (5);  

Д – ізопропанольних суспензій аеросилу від 

концентрації  СЕРА (1), ОЕДФК (2), ОЕДФ (3), 

ТОРО (4), ТДТА (5) 

 

даному випадку стійкість систем змінюється 
пропорційно зміні електрокінетичного потен-

ціалу (рис. 3А, 3Г, 3Д). На відміну від дії 
даних речовин на суспензії телуриду кадмію, 

ступінь впливу даних речовин значно вищий. 

Це зумовлено більшою хімічною активністю 

поверхні аеросилу. 
Проведені дослідження показали, що 

введення в високодисперсні системи телуриду 
кадмію й аеросилу фосфоровмісних модифіка-
торів в неорганічних (вода) і органічних 
(етанол, ізопропанол) розчинниках призводить 
до зміни їх характеристик за рахунок 
утворення адсорбційного шару на поверхні 
частинок дисперсної фази. Показано, що 
електрокінетичний фактор – основний, що 
визначає стійкість водних і спиртових суспен-

зій телуриду кадмію й аеросилу. Встановлено, 

що зміна величин електрокінетичного потен-

ціалу суттєво змінює агрегативну та седимен-

таційну стійкість отриманих систем. Шляхом 

підбору композицій модифікаторів і розчин-

ників можна цілеспрямовано змінювати 

властивості одержуваних систем. Одержані 
результати можуть знайти практичне засто-

сування при розробці нових композиційних 
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матеріалів на основі кадмій телуриду й 

аеросилу, підвищення ефективності методів 
синтезу та стабілізації наночастинок анало-

гічної природи.  
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Summary 

Boruk S.D., Savchuk O.A., Khalavka U.B., Panchuk O.E. 

INFLUENCE OF ABSORBABLE ACIDS THAT CONTAIN PHOSPHORUS ON FIRMNESS AND 
ELECTROKINETIC PROPERTIES OF SUSPENSIONS OF FINELY DISPERSED POWDERS 

CADMIUM OF TELLURIDE AND AERO-POWER 

It is set that introduction to the highly-dispersed systems of telluride cadmium and aerosols of containing 

phosphorus modifiers in inorganic (water) and organic (ethanol, isopropanol) solvents cause the change of 

their descriptions due to formation of adsorption layer on-the-spot particles of dispersible phase. It is shown 

that an electrokinetic factor is a basic factor which determines firmness of water and alcoholic suspensions of 

telluride cadmium and aerosols. The got results can find practical application at development of new 

composition materials on basis cadmium of telluride and aerosols. 
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ВИКОРИСТАННЯ РЕАКЦІЙ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ  
ПОВЕРХНІ МЕТАЛУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ХІМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЙОГО ПОВЕРХНІ ТА 

ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ З ВІДПРАЦЬОВАНИХ РОЗЧИНІВ 

Показано, що при утворенні комплексів металів з органічними комплесоутворювачами значну роль 

відіграє електронна будова атома металу. Атоми, які мають вільні енергетичні рівні, здатні утворювати 

стійкі комплексні сполуки. Установлено, що комплексні сполуки заліза та міді з тіосемикарбазидом 

утворюються при таких стехіометричних співвідношеннях: 2:1 та 1:1. Враховуючи цей фактор і будову 

досліджуваних речовин, запропоновано структурні формули утворених комплексів. 

Ключові слова: стічні води, комплексоутворення, тіосемікарбазид. 

 

Одним із основних джерел забруднення 
стічних вод важкими металами є технологічні 
операції, пов’язані з підготовкою поверхні 
металевих виробів перед нанесенням захис-
ного або декоративного покриття, зокрема у 
машинобудівній промисловості. При прове-
денні хімічної обробки металовиробів у 
використовують суміші неорганічних кислот, 
склад і концентрація яких визначаються 
природою і товщиною окалини [1–3]. 

Відпрацьовані розчини, що утворюються при 

проведенні хімічної обробки поверхні, крім 

іонів металів забруднюються дисперсними 

частинками, окалиною, лугами, кислотами. 

Перспективним напрямком зменшення у цих 

водах концентрації іонів металів є введення до 
розчинів хімічної обробки металевих виробів 
органічних добавок здатних сповільнювати 

швидкість розчинення основного матеріалу 
виробів [4-7]. Відомо, що ефективність дії 
інгібіторів значно підсилюється, якщо їх 
молекули здатні утворювати комплексні 
сполуки з іонами металів [8-10]. Комплексо-

утворення здатне впливати на окислювально-

відновлювальний потенціал системи метал – 

розчин, що призводить до зміни характеристик 
поверхні металу. Зв’язування іонів металів у 
комплексні сполуки органічними речовинами 

або їх адсорбція на завислих частинках 
високодисперсного металу та продуктів корозії 
є основною причиною скорочення вмісту 
«вільних» іонів у розчині. Корозія сталі в 
розбавлених розчинах нітратної кислоти 

інгібується тіокарбамідом, гідросульфіт-, 
сульфіт-, тіосульфат- і роданід-іонами, що 
помітно знижують корозію сталі. 

Інгібітори іонного та полярного характеру 
нездатні забезпечувати високий захист металу 
від корозії. Причина цього – перевага 

відштовхуючих сил між адсорбованими 

частинками таких інгібіторів і, відповідно, 

відносно низький ступінь заповнення ними 

поверхні кородуючого металу. Для 
розв’язання цієї проблеми існує два шляхи: 

– Застосування індивідуальних адсорбційних 
інгібіторів, у молекулах яких присутні не 
одна, а дві чи більше функціональних груп 

різної полярності; 
– Застосування композицій з двох чи більше 

індивідуальних інгібіторів, один з яких має 
властивостями катіона, а другий – аніона 
або ж містить у собі функціональні групи 

протилежної полярності. 
В обох випадках при відповідному підборі 

речовин і їх концентрацій сили відштов-
хування між адсорбованими частинками 

можуть змінитися на сили взаємного 

притягання, що різко збільшить поверхневу 
концентрацію інгібітору і ступінь екранування 
ним поверхні кородуючого металу. 

У першому випадку можна говорити про 
внутрішньомолекулярний синергізм: моле-
кули, що мають тільки одну функціональну 
групу, і проявляють слабкі інгібуючі власти-

вості. Якщо ж вони будуть містити хоча б дві 
такі групи, інгібуючий ефект різко збіль-
шиться. Прикладами таких сполук з внут-
рішньомолекулярним синергізмом є речовини, 

що містять аміно- і тіогрупи. Перша з них має 
властивості катіона, друга – аніона. Перша 
втримується на поверхні в основному за 
рахунок кулонівських сил і сил Ван-дер-

Ваальса (фізична адсорбція і специфічна 
адсорбція І роду), друга – за рахунок хімічних 
сил (хемосорбція). Оскільки адсорбція може 
відбуватися за рахунок будь-якої із 
функціональних груп, на поверхні будуть 
знаходитися заряди протилежного знака, що 
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зменшує сили відштовхування і призводить до 
підвищення адсорбції, тобто збільшення числа 
і розмірів кластерів, і, відповідно, до більш 

повного екранування металу. 
У другому випадку прийнято говорити про 

міжмолекулярний синергізм. Для його прояву 
необхідна висока поверхнева активність як 
катіонної, так і аніонної складової інгібуючої 
композиції. Тут переважають сили взаємодії 
ближнього порядку, що здатні створювати 

гальмівні ефекти більш сильніші, ніж 

електростатичні сили [11–14]. 

Попередні дослідження показали еколо-

гічну доцільність застосування інгібіторів у 
розчинах хімічної обробки поверхні металевих 
виробів. Уведення до складу робочого розчину 
таких речовин дозволяє без принципового 

переобладнання технологічного процесу під-

вищити як екологічну безпеку його прове-
дення (скорочення викидів оксидів азоту та 
об’єму відпрацьованих розчинів) так і 
технологічних параметрів (швидкість розчи-

нення металу, якість обробки поверхні). Разом 

з тим на даний час механізм дії інгібіторів 
вивчено недостатньо. Для розробки науково 
обґрунтованих рекомендацій щодо складу 
розчинів травлення необхідно дослідити 

фізико-хімічний механізм дії інгібіторів, що 
вводяться в даний розчин. 

Дія речовин, які використовуються як 
інгібітори розчинення металу при проведенні 
хімічної обробки металевих виробів, повинна 
відповідати таким вимогам: 

 

Екологічні: 

- скорочення до мінімуму утворення при 

проведенні процесу кислотоутворюючих 
газів; 

- зменшення питомої кількості відпрацьо-

ваних розчинів. 
 

Технологічні: 

- зменшення непродуктивного викорис-
тання реагентів (в першу чергу кислот); 

- скорочення швидкості розчинення мета-
лу, що дозволяє підвищити механічні 
властивості виробів після проведення 
очистки; 

- якість обробки поверхні; 
- можливість використання діючого облад-

нання, або мінімальне його вдоскона-
лення. 

 

Як показали попередні дослідження 
[15,16], іони металів, які не мають вільних d-

електронних рівнів (цинк, кадмій) не 
утворюють стійких комплексних сполук з 
тіосімекарбазидом, тоді як іони металів які 
містять вакантні недобудовані внутрішні d-

електронні рівні (купрум, ферум, кобальт), 
здатні утворювати стійкі комплексні сполуки з 
тіосемікарбазидом. Доказом утворення 
комплексних сполук є зміщення смуг 
поглинання, яке спостерігається у спиртових 
розчинах. Також установлено [17–20], що при 

проведенні хімічної обробки поверхні 
сталевих виробів лише застосування 
комбінації речовин дозволяє суттєво знизити 

швидкість розчинення матеріалу виробу. В 

якості добавки першого ступеня, що вводились 
у розчин одночасно з мінеральними кислотами 

використовували сульфосаліцилову кислоту; 
як добавки другого ступеня, що вводилися до 

розчину безпосередньо перед проведенням 

обробки поверхні зразків, найкращий 

результат дали деякі похідні сечовини та 
тіосемікарбазид. Імовірно, такий результат 
зумовлений реакціями міжмолекулярної 
взаємодії між молекулами добавок першого та 
другого ступеня. При введенні до розчину 
травлення амідів, тіоамідів, похідних 
піримідину одночасно з сульфосаліциловою 

кислотою має місце утворення похідних 

сульфосаліцилової кислоти. Хімічні 
перетворення можуть відбуватися за 
наведеною схемою 
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Можна припустити, що адсорбція одер-

жаних сульфосаліцилатів на поверхні металу 
буде відбуватись за рахунок неподілених 
електронних пар на атомах кисню, азоту та 
сірки з утворенням мономолекулярного шару 
за такою схемою. 
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Адсорбція сульфосаліцилатів на поверхні 
металу 

 

Утворення адсорбційної плівки захищає 
метал від розчинення, що супроводжується 
скороченням викидів оксидів азоту. Крім того, 

за рахунок більш раціонального використання 
реагентів скорочуються питомі кількості 
відпрацьованих розчинів, що утворились [21]. 

Операції хімічної обробки поверхні 
металів проводяться у водному середовищі, 
тому було необхідно визначити характер 
взаємодії рекомендованих інгібіторів розчи-

нення металу саме у водних розчинах кислот. 
Найбільш ефективно сповільнює розчинення 
металів введення до розчинів хімічної обробки 

тіосемікарбазиду. Саме тому метою роботи 

було визначення характеру взаємодії його 
молекул з іонами купруму та феруму.  

Для отримання комплексних сполук 
реакцію проводили у водному середовищі між 

тіосемикарбазидом та солями відповідних 
металів (мідь, залізо). Реакція проводилася 
шляхом змішування розчинів вихідних 
речовин у різних співвідношеннях. 

Доказом утворення комплексних сполук 
можуть бути спектри поглинання розчинів 

вихідних речовин та їх суміші. Спектри 

знімали на спектрофотометрі СФ-46 в діапа-
зоні довжинах хвиль λ = 220-400 нм. Готували 

індивідуальні водні розчини вихідних речовин 

(тіосемикарбазиду та солі відповідного 
металу), а також розчин речовини, виділеної 
внаслідок їх взаємодії. Концентрації розчинів 
складали 1⋅10

-5
 моль/дм3

. 

Доцільність використання тіосемикарба-
зиду в мембранних процесах очистки води від 

іонів металів визначалася на прикладі 
сульфату міді (ІІ) та хлориду заліза (ІІІ). 
Дослідження проводили на ультрафільтра-
ційній мембрані УПМ–20 та ОПМН-Н. 

Як показали проведені дослідження, іони 

феруму (ІІІ) та купруму (ІІ) утворюють з 
тіосемикарбазидом комплексні сполуки (рис. 
1, 2), що приводить до гіпсохромного 
зміщення їх максимумів смуг поглинання 
відповідно 35 та 30 нм у порівнянні з розчином 

чистого тіосемикарбазиду. 

D 

 
λ, нм 

Рис. 1 Залежність оптичної густини D від  

довжини хвилі λ, для водних розчинів 
концентрацією 1*10

-5М:  

1 – комплексної сполуки; 2 – тіосемикарбазиду;  
3 – солі FeСІ3 
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D 

 
λ, нм 

Рис. 2 Залежність оптичної густини D від  

довжини хвилі λ, для водних розчинів 
концентрацією 1*10

-5М:  

1 – комплексної сполуки; 2 – тіосемикарбазиду;  
3 – солі CuСІ2 

 

Отримані дані свідчать, що в утворенні 
комплексів металів з органічними комплек-
соутворювачами значну роль відіграє 
електронна будова атома металу. Атоми заліза, 
міді мають вільні енергетичні рівні, на які 
здатні приймати електрони, утворюючі донор-

но-акцепторні зв’язки. Саме це призводить до 
отримання стійких комплексних сполук 
[15,16]. 

Установлено, що комплексні сполуки 

заліза та міді з тіосемикарбазидом утворю-

ються при таких стехіометричних співвідно-

шеннях відповідно: 2:1 та 1:1. Враховуючи цей 

фактор та електронну будову досліджуваних 

речовин, передбачено структурні формули 

утворених комплексів: 
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2 2
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Визначено константи нестійкості комплек-
сних сполук заліза (Кн = 2·10

-4
) і міді (Кн = 

3·10
-5

). Отримані результати свідчать про 
стійкість утворених комплексних сполук. 

На базі отриманих результатів, проведені 
дослідження щодо очистки стічних вод від 

іонів заліза та міді. Показано, що 
відпрацьовані розчини хімічної обробки 

поверхні виробів з міді та її сплавів, після 
проведення попередньої очистки, можуть бути 

очищені від іонів Cu
2+

 методом ультра-
фільтрацією. Очищена вода може бути 

використана повторно у виробництві за 
умовою відповідності нормам за всіма іншими 

показниками. При проведенні очистки стічних 
вод від іонів Fe

3+
 з відпрацьованих розчинів 

хімічної обробки поверхні виробів зі сталі, 
після проведення грубої очистки, кращі 
результати дає метод нанофільтрації. Мідь-
вмісні розчини також можуть бути очищені за 
допомогою цього баромембранного процесу. В 

цьому випадку пермеат нанофільтрації можна 
не тільки використовувати в повторному циклі 
на виробництві, але і безпосередньо скидати у 
міську каналізацію, якщо інші показники 

відповідають цим нормам. 

На наш погляд, найбільш екологічно 
доцільне, враховуючи рН очищених розчинів, 
повторне застосування води в технологічному 
процесі. 

Подальші дослідження показали, що 
утворені після фільтрації концентровані 
залишки, можна утилізувати по стандартній 

схемі очистки стічних вод від іонів заліза та 
міді (руйнація комплексу і повернення іонів 
металу в стічну воду). Отримані комплексні 
сполуки стійкі тільки в кислому середовищі і 
при нейтралізації руйнуються. У спектрах 
поглинання зникають лінії характерні для 
тіосемикарбазидних комплексів заліза (рН = 

5,5-6,5) і міді (рН = 6,5-7,5). 
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Summary  

Vodianka V. R., Boruk C.D., Fedorov A.O., Kucheruk D.D., Kushnir V.M. 

USING COMPLEX REACTIONS TO PROTECT THE METAL SURFACE  
DURING THE CHEMICAL TREATMENT OF ITS SURFACE AND REMOVAL OF IONS  

FROM WASTE SOLUTIONS. 

Shown that the formation of metal complexes with organic Complex formation significant role played by 

electronic structure of metal atom. Atoms that have free energy levels are able to form stable complex 

compounds. Established that the complex compound of iron and copper thiosemicarbazide formed at this 

stoichiometric ratio; 2:1 and 1:1. Given this factor and the structure of the investigated substances proposed 

structural formula of complexes formed. 
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СИНТЕЗ І БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ ПОХІДНИХ ПІРАЗОЛІДИН-3-ОНУ 

Синтезовані нові онієві похідні піразолідин-3-ону та вивчена їх росторегулююча активність щодо 

рослин кукурудзи. Встановлена значна активність трифенілфосфонієвих і бензохінолінієвих солей. 

Ключові слова: піразолідин, трифенілфосфонієві, триетиламонієві, піридинієві, бензохінолінієві солі, 

росторегуляторна активність. 
 

Мета роботи - синтез і дослідження росто-

регулюючої активності фосфонієвих солей та 
їх амонієвих аналогів на основі 4-метил-1-

фенілпіразолідин-3-ону. 
Інтерес до онієвих похідних гетероцик-

лічних сполук викликаний тим, що поєднання 
в одній молекулі біогенних онієвого та 
гетероциклічного фрагментів часто призводить 
до одержання нових речовин зі специфічними 

властивостями [1-3]. 

Cполуки піразолу та піразолідину знайшли 

застосування як лікарські засоби, барвники, 

анестетики. Значна кількість їх проявляють 
бактеріостатичні, інсектицидні, фунгіцидні, 
седативні та протипухлинні властивості [4-6]. 

Розвиток хімії піразолу за останні роки 

викликаний усе більшим використанням і 
доступністю в синтетичному відношенні його 
похідних [7] . Водночас, онієві солі на основі 
піразолу та його гідрованих аналогів прак-
тично не вивчені. Тому цікаво було одержати 

фосфонієві солі та їх амонієві аналоги, що 
містять піразолідиновий цикл і дослідити їх 
біологічну активність. 

Нами розроблені умови бромування ме-
тильної групи 4-метил-1-фенілпіразолідин-3-

ону N- бромсукцинімідом, а також хлорацети-

лювання його хлорацетилхлоридом. Установ-
лено, що бромсукцинімідом при освітленні 
бромується метильна група у 4-му положенні 
піразолідинового ядра. При використанні в цій 

реакції розчину брому в оцтовій кислоті утво-

рюється суміш бромозаміщених продуктів, яку 
важко розділити.  

4-Метил-1-фенілпіразолідин-3-он легко 
хлорацилюється хлорацетилхлоридом за кім-

натної температури.  

 

Синтезовані галогенопохідні використані 
нами для одержання трифенілфосфонієвих, 

триетиламонієвих, бензохінолінієвих і піриди-

нієвих солей. 

Взаємодією 4-бромометил-1-фенілпіразолі-
дин-3-ону з трифенілфосфіном отримано від-

повідну трифенілфосфонієву сіль (І). При 

проведенні даної реакції в толуені фосфонієва 
сіль (І) одержана з виходом близько 30% 

навіть при тривалому кип’ятінні. При нагрі-
ванні вказаних компонентів без розчинника у 

присутності каталізатора (безводного нікол 
хлориду) вихід фосфонієвої солі підвищується 
до 60%. 

Фосфонієва сіль (І) – стійка кристалічна 
речовина білого кольору, розчинна у полярних 
органічних розчинниках. Її УФ-спектр містить 
максимуми поглинання в області 220 та 280 

нм, що характерно для трифенілфосфонієвих 
солей. При обробці лужними агентами фосфо-

нієва сіль (І) утворює нестійкий фосфорілід, 

який розщеплюється у подальшому з утво-

ренням трифенілфосфіноксиду. 
При кип’ятінні розчину 4-бромометил-1-

фенілпіразолідин-3-ону в толуені з триетил-

аміном синтезована триетиламонієва сіль (ІІ). 
Потрібно відмітити, що четвертинна амонієва 
сіль (ІІ) утворюється з вищим виходом, ніж 

трифенілфосфонієва (І), реакція проходить 
швидше. 

Амонієва сіль (ІІ) – гігроскопічна аморфна 
речовина, частково розчинна у воді, добре 
розчинна в етанолі та полярних органічних 
розчинниках. 
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Нами вивчені реакції 4-бромометил-1-

фенілпіразолідин-3-ону з 5,6-бензохіноліном 

та піридином, у результаті яких синтезовані 
четвертинні солі, які містять два гетеро-

циклічні фрагменти – сполуки (ІІІ) та (ІV). 

Інтерес до 5,6-бензохіноліну викликаний тим, 

що деякі його похідні проявляють значну 

ростостимулюючу активність щодо рослин. На 
його основі синтезовані ефективні стимуля-
тори росту картоплі та льону, а четвертинна 
сіль на основі 5,6-бензохіноліну і 1,4-біс-(ω-

бромацетил)бензену суттєво підвищує приріст 
живої ваги тварин і зменшує витрати кормів 
[8].  

Піридинієва (ІІІ) та бензохінолінієва (ІV) 

солі – стійкі кристалічні речовини білого 
кольору. Їх будова доведена методами кіль-
кісного елементного аналізу та УФ-спектро-

скопії. Так, в УФ-спектрі бензохінолінієвої 
солі (IV) чітко проявляються максимуми 

поглинання в області 235, 290, 320, 350 нм, які 
властиві бензохінолінієвим солям та наклада-
ються з максимумами заміщеного піразоліди-

нового ядра. 
Для порівняння біологічної активності 

нами синтезовано піразолідиновмісний амін 

(V) на основі реакції 4-бромометил-1-феніл-

піразолідин-3-ону з двократною кількістю 

морфоліну:  
 

 
 

Реакція проходить при кип’ятінні вказаних 
реагентів у етанолі. Підтвердженням ходу 
реакції є утворення морфоліній гідроген-

броміду, який виділено та ідентифіковано за 
даними елементного аналізу та температурою 

топлення. Будова аміну (V) підтверджена 
даними елементного аналізу. 

Використовуючи реакційну здатність 
карбонільної групи 4-метил-1-фенілпіразолі-
дин-3-ону, ми одержали відповідний п-нітро-

фенілгідразон (VІ): 
 

 
 

Нами синтезовано також ряд четвертинних 
солей на основі 4-метил-2-хлорометилкарбо-

ніл-1-фенілпіразолідин-3-ону. Так, взаємодія 
останнього з трифенілфосфіном проходить при 

нагріванні у толуені протягом 30 хвилин. 

 

 
 

Утворення трифенілфсофонієвої солі (VІІ) 
відбувається легше і з більшим виходом 

порівняно з фосфонієвою сіллю (І). Це 
пояснюється активуючим впливом карбоніль-
ної групи на рухливість атома галогену 
хлорацетильної групи. 

Фосфонієва сіль (VІІ) – стійка кристалічна 
речовина білого кольору, розчинна у полярних 
органічних розчинниках. Її УФ-спектр містить 
максимуми поглинання в області 220 та 280 

нм, що характерно для трифенілфосфонієвих 
солей. При обробці лужними агентами 

фосфонієва сіль (VІІ) утворює фосфорилід, 

який розщеплюється у подальшому з 
виділенням трифеніл-фосфіноксиду під час 
нагрівання. Зауважимо, що у даному разі 
стійкість фосфориліду дещо вища порівняно з 
фосфорілідом, який одержується з фосфонієвої 
солі (І). 
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Для порівняння біологічної активності на 
основі 4-метил-2-хлорометилкарбоніл-1-феніл-

піразолідин-3-ону синтезовані амонієві анало-

ги фосфонієвої солі (VІІ) - триетиламонієва, 
піридинієва, 5.6-бензохінолінієва солі (VІІІ- 
Х). 

Будову синтезованих сполук доведено 
методами елементного аналізу, УФ спектро-

скопії. 
Реакцією 4-метил-2-хлорометилкарбоніл-1-

фенілпіразолідин-3-ону з морфоліном синтезо-

вано амін (ХІ), що містить два гетероциклічні 
ядра. 

 

 
 

Цікаво було перевірити реакційну здат-
ність карбонільних груп 4-метил-2-хлоро-

метилкарбоніл-1-фенілпіразолідин-3-ону. Для 
цього здійснені спроби одержати моноарил-

гідразон на основі реакції вказаної сполуки з 4-

нітрофенілгідразином. У результаті вказаної 
реакції одержується суміш моно- та бісгідра-
зонів. Тому ми провели реакцію 4-метил-2-

хлорометилкарбоніл-1-фенілпіразолідин-3-ону 
з надлишком 4-нітрофенілгідразину і одер-

жали бісарилгідразон (ХІІ), який випадав у 

осад з хлороформного розчину. Після відді-
лення осаду з хлороформного розчину дода-
ванням ефіру висадилась незначна кількість 
моногідразону, що встановлено на основі 
даних елементного аналізу та хроматографу-
ванням у тонкому шарі. 

 

 
 

Аналогічна ситуація спостерігається у 
випадку реакції трифенілфосфонієвої солі 
(VІІ) з надлишком 4-нітрофенілгідразину:  

 

 
 

Нами вивчена поведінка солей (І) та (VІІ) у 

реакції Віттіга. Остання проведена в умовах 

міжфазного каталізу [9]. В результаті одержані 
ненасичені похідні піразолідону, які іншими 

шляхами синтезувати не вдається. 

 

R = NO2, R
1 
= H (XIV); R = Cl, R

1 
= H (XV);  

R = Br, R
1 
= H (XVI); R = H, R

1 
= OH (XVII); 

 

При цьому встановлено, що фосфонієва 
сіль (І) легше вступає у реакцію Віттіга з 
ароматичними альдегідами порівняно з 
фосфонієвою сіллю (VІІ) і виходи продуктів 
реакції одержуються вищими. 

 

R= NO2 (ХVІІІ); С1 (ХІХ) 

 

Досліджена росторегулююча активність 
деяких одержаних речовин стосовно рослин 

кукурудзи. При цьому досліджувався вплив 
передпосівної обробки насіння розчинами 

концентрації 0.01, 0.02 % на ростові процеси у 

рослинах. До обсягу досліджень входило 
вивчення впливу сполук на морфологічні 
показники: енергію проростання, схожість, 
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вагу і довжину надземної та підземної частини 

рослин, а також біохімічні показники – 

активність ферментів каталази та пероксидази. 

Енергія проростання характеризується кіль-
кістю насіння, що проросло у термін, визна-
чений державним стандартом (3-5 днів при 

заданому температурному режимі). Схожість - 
кількість насіння, що проросло на 7-10 день. 

Активність ферментів каталази визначали 

за методом Починка [10], пероксидази - за 
методом Гавриленка [11].  

Аналіз одержаних результатів показав, що 
досліджувана група сполук представляє інте-
рес як регулятори росту рослин. Так, трифеніл-

фосфонієві солі (І) та (VІІ) у концентрації 
0,01% підвищують енергію проростання, 
схожість насіння на 5-15% і сильно підви-

щують активність ферменту каталази. При 

цьому вищу активність проявляє фосфонієва 
сіль (І), у якій трифенілфосфонійметильна 
група знаходиться у положенні 4 піразоліди-

нового ядра. Введення між піразолідиновим 

ядром та фосфонійметиленовою групою карбо-

нільної групи призводить до зменшення актив-
ності. Бензохінолінієва сіль (ІV) – найбільш 

активна сполука у цій серії. Обробка насіння 
кукурудзи розчинами сполуки (ІV) призводить 
до поліпшення всіх ростових показників 
кукурудзи на 12-15 % порівняно з контролем. 

Бензохінолінієва сіль (Х) проявляє дещо мен-

шу активність. Триетиламонієві солі (ІІ) та 
(VІІІ) практично не впливають на ростові по-

казники рослин кукурудзи, а піридинієві солі 
(ІІІ) та ( VІІІ) виявилися інгібіторами росту. 

Аналогічні фосфонієві й амонієві солі, які 
містять піразольний цикл, проявляють значно 
меншу ростостимулюючу активність порівня-
но з піразолідиновмісними солями. 

 

Експериментальна частина 

4-Бромометил-1-фенілпіразолідин-3-он 
До розчину 1,76 г (0.01 моль) 4-метил-1-

фенілпіразолідин-3-ону в 15 мл карбон тетра-
хлориду додали 1,78 г (0.01 моль) N-бром-

сукциніміду. Реакційну суміш кип’ятили при 

освітленні протягом 3-х год. Осад сукциніміду, 
який утворився, відфільтрували, промили 

карбон тетрахлоридом. Від фільтрату відігнали 

розчинник. Твердий залишок перекристалізу-

вали з водного розчину етанолу. Вихід 60%. 

Т.т. 185 °С. Знайдено %: Вr 30.56; N 10.66. 

C10H11BrN2O. Обчислено %: Вr 31.32; N 10.98.  

 

1-Фенілпіразолідин-3-он-4-іл-

метилтрифенілфосфонійбромід (І) 
До 2,55 г (0.01моль) 4-бромометил-1-

фенілпіразолідин-3-ону додали 2,6 г (0.01моль) 

трифенілфосфіну та 0,65 г (0,005 моль) 
безводного нікол хлориду. Реакційну суміш 

нагріли протягом 1 год при температурі 80-

90
0С та 1 год при температурі 190-200 

0С. 

Смолоподібний продукт після охолодження 
розчинили у 20 мл хлороформу. Нікол хлорид 

відфільтрували, до хлороформного розчину 

додали 100 мл ефіру. Осад, який утворився, 
відділили, промили ефіром, висушили над 

безводним кальцій хлоридом. Вихід 60%. Тт. 
176 °С Знайдено %: Вr 15.6; Р 5.13; N 5.12. 

C28H26BrN2OP. Обчислено %: Вr 15.44; Р 5.98; 

N 5.4.  

 

1-Фенілпіразолідин-3-он-4-іл-

метилтриетиламонійбромід (ІІ) 
До 2,55г (0.01моль) 4-бромометил-1-

фенілпіразолідин-3-ону додали 1 г (0.01моль) 
триетиламіну. Реакційну суміш нагрівали 

протягом 2-х годин при температурі 185 
0С. 

Смолоподібний продукт розчинили у 20 мл 
хлороформу. До хлороформного розчину 

додали 100 мл ефіру. Осад, який утворився, 
відфільтрували, промили ефіром, висушили 

над безводним кальцій хлоридом. Вихід 70%. 

Т.т. 145-147 °С Знайдено %: Вr 22.16; N 11.2. 

C16H26BrN3O. Обчислено %: Вr 22.43; N 11.79.  

 

1-Фенілпіразолідин-3-он-4-іл-

метилпіридинійбромід (ІІІ) 

Суміш 2,55 г (0.01моль) 4-бромометил-1-

фенілпіразолідин-3-ону та 0,8 г (0.01моль) 
піридину розчинили у 25 мл толуену та 
кип’ятили протягом 2-х год. Осад, що утво-

рився, відфільтрували, промили ефіром, вису-
шили над безводним кальцій хлоридом. Вихід 

65 % . Т.т. 167 – 169°С (з етанолу). Знайдено %: 

Вr 22.14; N 12.56. C16H16BrN3O. Обчислено %:  

Вr 23.08; N 12.14.  

 

1-Фенілпіразолідин-3-он-4-іл-метил-5',6'-

бензохінолінійбромід (ІV) 

Суміш 2,55 г (0.01моль) 4-бромометил-1-

фенілпіразолідин-3-ону, 1,8 г (0.01моль)  
5,6-бензохіноліну та 30 мл толуену кип’ятили 

протягом 3-х год. Смолоподібний осад 

відділили, розчинили у 20 мл хлороформу. До 

хлороформного розчину додали 100 мл ефіру. 
Осад, який утворився, відфільтрували, 

промили ефіром, висушили над безводним 

кальцій хлоридом. Вихід 60%. Т. т. 173- 175°С. 

Знайдено %: Вr 17.55; N 9.32. C23H20BrN3O. 

Обчислено %: Вr 18.39; N 9.67. 
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1-Феніл-4-(1'-морфолінометил) піразолідин-

3-он (V) 
До 2,5 г (0.01 моль) 4-бромометил-1-

фенілпіразолідин-3-ону додали 1.75 г (0.02 

моль) морфоліну. Реакційну суміш розчинили 

у 15 мл етанолу і кип’ятили протягом 2-х год. 

Осад, що утворився, відфільтрували, до фільт-
рату додали 100 мл води. Через 10-12 год 

дрібнокристалічний осад відфільтрували, 

промили водою і висушили. Вихід 48 %. Т.т. 
118 - 120 ºС. Знайдено %: N 15.95. С14Н19N3О2. 

Обчислено %: N 16.02.  

 

п-Нітрофенілгідразон 4-метил-1-

фенілпіразолідин-3-ону (VІ) 

До 1,76 г (0.01моль) 4-метил-1-феніл-

піразолідин-3-ону додали 1,54 г (0.01моль)  
п-нітро-фенілгідразину. Реакційну суміш роз-
чинили у 25 мл хлороформу та кип’ятили 

протягом 2-х год. Після охолодження з 
хлороформного розчину порціями по 5 мл 

осадили гідразон додаванням ефіру. Осад 

відфільтрували, промили гексаном, висушили 

над безводним кальцій хлоридом. Вихід 59 %. 

Т.т.136 – 138 ºС. Знайдено %: N 22.10. 

С16Н17N5О2. Обчислено %: N 22.57.  

 

4-метил-1-фенілпіразолідин-3-он-2-іл-

карбометилтрифеніл-фосфонійхлорид (VII) 
Суміш 2,52 г (0.01моль) 4-метил-1-феніл-2-

хлорацетилпіразолідин-3-ону та 2,62 г 
(0.01 моль) трифенілфосфіну розчинили у 
25 мл толуену і кип’ятили протягом 1 год. 

Осад, який утворився, відфільтрували, про-

мили ефіром, висушили над безводним кальцій 

хлоридом. Очищали переосадженням ефіром з 
хлороформу. Вихід 65 %. Т.т. 153 – 155 °С. 

Знайдено %: Cl 6.15; N 5.68; Р 5.77. 

C30H28СІN2O2Р. Обчислено %: Cl 6.88; N 5.44; 

Р 6.01.  

 

4-метил-1-фенілпіразолідин-3-он-2-іл-

карбометилтриметил-амонійхлорид (VІII) 
Суміш 2,52 г (0.01моль) 4-метил-1-феніл-2-

хлорацетилпіразолідин-3-ону та 1 г (0.01моль) 
триетиламіну розчинили у 25 мл толуену та 
кип’ятили протягом 1 год. Смолоподібний 

продукт, що утворився, відділили, розчинили у 

20 мл хлороформу. До хлороформного розчину 
додали 150 мл ефіру. Через 12 год осад 

відфільтрували, промили ефіром, висушили 

над безводним кальцій хлоридом. Вихід 70 % 

.Т.т. 124 – 125 °С. Знайдено %: Cl 9.77;  

N 11.12. C18H28СІN3O2. Обчислено %: Cl 10.02; 

N 11.87.  

 

 

4-метил-1-фенілпіразолідин-3-он-2-іл-

карбометилпіридинійхлорид (IX) 
Одержали аналогічно піридинієвій солі 

(ІІІ) з 2,52 г (0.01 моль) 4-метил-1-феніл-2-

хлорацетилпіразолідин-3-ону і 0,8 г (0.01моль) 
піридину. Вихід 55 % . Т.т. 144 - 145 

0С. 

Знайдено %: Cl 11.17; N 12.33. C17H18ClN3O2. 

Обчислено %: Cl 10.68; N 12.66.  

 

4-метил-1-фенілпіразолідин-3-он-2-іл-

карбометил-5
1
,6

1-
бензо-хінолінійхлорид (X) 

Синтезували аналогічно бензохінолінієвій 

солі (ІV) з 2,52 г (0.01 моль) 4-метил-1-феніл-

2-хлорацетилпіразолідин-3-ону і 1,8 г 
(0.01 моль) 5,6-бензохіноліну. Вихід 45 %. Т.т. 
175°С Знайдено %: Cl 8.58; N 9.5. 

C25H22ClN3O2. Обчислено %: Cl 8.23; N 9.75.  

 

4-метил-1-феніл- 2-(1'-морфоліно-

ацетил)піразолідин-3-он (ХІ) 

До 2,52 г (0.01моль) 4-метил-1-феніл-2-

хлорацетилпіразолідин-3-ону додали 1.75 г 
(0.02 моль) морфоліну. Реакційну суміш роз-
чинили у 30 мл етанолу і кип’ятили протягом 

3-х год. Виділення продукту (ХІ) проводили, 

як у випадку сполуки (V). Вихід 58 %. Т.т. 136- 

138 ºС. Знайдено %: N 13.25. С16Н21N3О3. 

Обчислено %: N 13.85.  

 

Біс( п-нітрофенілгідразон ) 4-метил-1-феніл- 

2-хлорацетилпіразолідин-3-ону (XII) 
До 2.5 г (0.01 моль) 4-метил-1-феніл-2-

хлорацетилпіразолідин-3-ону додали 3 г 
(0.02 моль) п-нітрофенілгідразину. Реакційну 
суміш розчинили у 40 мл хлороформу та 
кип’ятили протягом 2-х год. З охолодженого 
хлороформного розчину продукт осадили 

додаванням 100 мл ефіру. Через 10 год осад 

відфільтрували, промили ефіром, гексаном і 
висушили. Вихід 56 %. Т. т. 153 – 155 ºС. 

Знайдено %: N 19.4; Cl 6.00. С24Н23ClN8О4. 

Обчислено %: N 19.63; Cl 6.22. 

 

Біс( п-нітрофенілгідразон ) 4-метил-1-

фенілпіразолідин-3-он-2-іл-карбометил-

трифенілфосфонійхлориду (ХІІІ) 
Одержали аналогічно попередньому з 5.1 г 

(0.01 моль) 4-метил-1-фенілпіразолідин-3-он-

2-іл-карбометилтрифенілфосфонійхлориду і 3 

г (0.02 моль) п-нітрофенілгідразину. Вихід 56 

%. Т. т. 183 - 185 ºС. Знайдено %: N 13.51;  

Cl 4.37; Р 4.56. С42Н38ClN8О4Р. Обчислено %: 

N 14.28; Cl 4.53; Р 3.95.  
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1-(1
1
-фенілпіразолідин-3-он-4-іл)- 

2-(4
1
-нітрофеніл)етилен (ХІV) 

Розчинили 0,51 г (0.001 моль) 1-

фенілпіразолідин-3-он-4-іл-метилтрифеніл-

фосфонійброміду та 0.15 г (0.001моль)  
п-нітробензальдегіду у 15 мл хлороформу. До 
отриманої суміші додали 15 мл 20%-го 

розчину натрій гідроксиду. Реакційну суміш 

кип’ятили протягом 3-3,5 год на водяній бані. 
Після охолодження хлороформний шар 
відділили від водного, промили 30 мл води, 

висушили над безводним кальцій хлоридом. 

Розчинник відігнали, залишок кристалізували з 
водного етанолу (1:1). Вихід 62 %. Т.т. 160ºС. 

Знайдено %: N 13.48. С17Н15N3О3. Обчислено 

%: N 13.58.  

 

1-( 1
1
-фенілпіразолідин-3-он-4-іл)- 

2-(4
1
-хлорофеніл)етилен (ХV) 

Одержали аналогічно сполуці (ХІV) з 
0,51 г (0.001 моль) 1-фенілпіразолідин-3-он-4-

іл-метилтрифенілфосфонійброміду та 0,2 г 
(0.001 моль) п-хлоробензальдегіду. Вихід 60%.  

Т.т. 150-152 ºС. Знайдено %: N 9.30; Cl 11,78. 

С17Н15ClN2О. Обчислено %: N 9.38; Cl 11.87.  

 

1-( 1
1
-фенілпіразолідин-3-он-4-іл)- 

2-(4
1
-бромофеніл)етилен (ХVІ) 

Одержали аналогічно попередній сполуці. 
Вихід 57 % Т.т. 123-125ºС. Знайдено %:  

N 8.24; Вr 23.15. С17Н15ВrN2О. Обчислено %:  

N 8.16; Вr 23.28.  

 

1-(1
1
-фенілпіразолідин-3-он-4-іл)- 

2-(2
1
-гідроксифеніл)етилен (ХVІІ) 

Одержали аналогічно сполуці (ХІV). Вихід 

59 %. Т.т. 180-184.ºС. Знайдено %: N 10.09. 

С17Н16N2О2. Обчислено %: N 9.99.  

 

1(4
1
-метил-1

1
-фенілпіразолідин-3

1
-он-2

1
-іл-

карбо)- 2-(4
1
-нітрофеніл)етилен (ХVІІІ) 

Розчинили 0,52 г (0.001 моль) 4-метил-1-

фенілпіразолідин-3-он-2-іл-карбометил-три-

фенілфосфонійхлориду та 0.15 г (0.001моль)  
п-нітробензальдегіду у 15 мл хлороформу, до 
отриманої суміші додали 15 мл 20%-го 

розчину натрій гідроксиду. Розчин кип’ятили 

протягом 3-3,5 год. на водяній бані. 
Хлороформний шар відділили від водного і 
промили 30 мл води, висушили над безводним 

кальцій хлоридом. Розчинник відігнали, зали-

шок кристалізували з водного етанолу (2:1). 

Вихід 58 %. Т.т. 180 -182 ºС. Знайдено %:  

N 11.84. С19Н17N3О4. Обчислено %: N 11.96 

 

 

 

1(4
1
-метил-1

1
-фенілпіразолідин-3

1
-он-2

1
-іл-

карбо)- 2-(4
1
-хлорофеніл)етилен (ХІХ) 

Синтезували аналогічно попередньому. 
Вихід 64 %. Т. т. 186-188 ºС. Знайдено %:  

N 8.38; Cl 10.29. С19Н17Cl N2О2. Обчислено %: 

N 8.22; Cl 10.40.  

 

Висновки 

1. Розроблено умови синтезу нових піра-
золідоновмісних трифенілфосфонієвих і 
амонієвих солей – похідних 4-метил-1-

фенілпіразолідин-3-ону. 
2. На основі реакції Віттіга одержано нові 

ненасичені похідні піразолідону, які 
іншими шляхами синтезувати не вдається. 

3. Установлено, що піразолідоновмісні фос-
фонієві та бензохінолінієві солі виявляють 
ростостимулюючу активність, активуючи, 

в основному, ферменти, які відповідають за 
ріст рослин – ферменти каталази та 
пероксидази. 

4. Максимальну ростостимулюючу актив-
ність з дослідженої групи речовин виявляє 
1-феніл-піразолідин-3-он-4-іл-метил-5',6'-

бензохінолінійбромід. 
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Summary 

Bukachuk O.M., Baranova L.Ya. 

SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY  
OF NEW DERIVATIVES OF PYRAZOLIDIN-3-ONE 

By cooperation of 4-bromomethyl-1-phenylpyrazolidin-3-one and 4-methyl-2-cloromethyl-carbonyl-1-

phenylpyrazolidin-3-one from triphenylphosphine the proper triphenylphosphonium salts are got. For 

comparison of biological activity we synthesized the ammonium analogues of phosphonium salts on the 

basis of triethylamine, piridin, benzo[f]chinoline. 
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ВПЛИВ ПРИРОДИ РОЗЧИННИКА НА ВЗАЄМОДІЮ ГІДРОГЕН ПЕРОКСИДУ  
З НАТРІЙ ГІДРОКСИДОМ 

Досліджено особливості процесу утворення солей гідроген пероксиду з натрій гідроксиду у диполярних 

негідроксильних розчинниках та їх сумішах з протонними  розчинниками. Виявлено, що використання 

диполярних негідроксильних розчинників сприяє утворенню з високими виходами кристалогідрату натрій 

пероксиду. Варіювання складом подвійного розчинника ГМФА – вода(етанол )і послідовністю подачі 

реагентів забезпечує зупинку процесу солеутворення на стадії накопичення натрій гідропероксиду або ж 

пролонгування процесу до нагромадження в системі натрій пероксиду.    

Ключові слова: гідроген пероксид, лужні солі гідроген пероксиду, диполярні негідроксильні розчинники, 

протонні розчинники.  
 

Гідроген пероксид, як слабка кислота, 
взаємодіє з сильними основами з утворенням 

пероксидів різного складу. Питання їх складу 
має важливе значення, оскільки такі солі 
виступають ключовими агентами в нуклео-

фільних процесах ацилювання й алкілювання. 
При цьому природа та вихід кінцевого 
продукту – органічного пероксиду – значно 
залежать від складу лужних солей гідроген 

пероксиду [1]. У літературі описано одержання 
гідропероксидів лужних і лужноземельних 
металів у водних розчинах [2], однак у 
вільному стані ці солі не були виділені. У 

спиртових розчинах непрямим методом: дією 

кислоти на натрій пероксид при охолодженні – 

отримано натрій гідропероксид [3]. Разом з 
тим, реакції безпосередньої взаємодії гідроген 

пероксиду з натрій гідроксидом у літературі не 
описані.  

Тому метою цієї роботи було дослідження 
особливостей процесу утворення натрієвих 
солей гідроген пероксиду в залежності від 

природи розчинника. В роботі порівнюються 
особливості перебігу процесу солеутворення у 
диполярних негідроксильних розчинниках з  
інертним та протонними розчинниками. Вибір 
для дослідження диполярних негідроксильних 
розчинників зумовлений тим, що у надоснов-
них середовищах на їх основі можна здійсню-

вати синтез пероксидних сполук вищезгада-
ними методами, суміщуючи в одному реакторі 
стадії солеутворення та власне нуклеофільного 
заміщення [4 − 6]. 

З диполярних негідроксильних розчин-

ників для таких досліджень використані: 
гексаметилфосфортриамід (ГМФА), диметил-

формамід (ДМФА), триметилфосфат (ТМФ) і 
діоксан. Як протилежні за властивостями до 
диполярних негідроксильних розчинників 
обрані такі протонні розчинники, як метанол, 

етанол і вода, а як інертний розчинник − 

хлоробензен. З-поміж основ для дослідження 
процесу солеутворення використано NaОН, 

оскільки в його присутності гідроген пероксид 

стійкий при температурах, які не перевищують 
323 К [7].  

Хімізм процесу утворення натрієвих солей 

гідроген пероксиду описується такими 

рівняннями: 

Н2О2  +  2NаОН ⇄   Nа2О2  +  2Н2О     (1) 

Н2О2  +  NаОН ⇄ NаООН  +  Н2О      (2) 

NаООН  +  NаОН ⇄ Nа2О2  +  Н2О     (3) 

У водних розчинах у результаті повної 
розчинності всіх компонентів стан рівноваг 
буде визначатися співвідношенням реагентів і 
здатністю лужних солей гідроген пероксиду до 
дисоціації та гідролізу. У неводних розчин-

никах, включаючи диполярні негідроксильні 
розчинники, розчинність лугу та лужних солей 

гідроген пероксиду значно нижча, внаслідок 
чого слід очікувати зміщення вліво вище-
вказаних рівноваг. 

Утворення лужних солей гідроген перок-
сиду у диполярних негідроксильних розчин-

никах та сумішах з їх використанням доведено 
кондуктометричним методом. Так, на рис. 1 

наведена типова кінетична крива зміни 

питомої електропровідності системи ГМФА − 

Н2О − NaОН − Н2О2. Початкова ділянка кривої 
відповідає електропровідності системи Н2О − 

ГМФА − NaОН. При введенні у цю систему 
гідроген пероксиду електропровідність різко 
зменшується упродовж перших 10 хв, після 
чого практично не змінюється. На наш погляд, 

період різкого зменшення електропровідності 
пов’язаний з перебігом реакцій (2 і 3) і, відпо-

відно, з меншою здатністю до іонізації та дисо-

ціації лужних солей гідроген пероксиду, ніж 

NaОН. Кінцева ділянка кривої (рис. 1) відпо-
відає електропровідності системи вода − ГМФА 

− розчинені лужні солі гідроген пероксиду.  



Чобан А.Ф., Юрчук І.Р., Лявинець О.С. Вплив природи розчинника на взаємодію гідроген пероксиду з … 

Наук. вісник ЧНУ. Вип. 473.: Хімія. – Чернівці, 2009 38 

0

5

10

15

20

0 10 20 30 40 50 60

t, хв

k
. 1

0
5
, 
О
м

-1
. с
м

-1

 
Рис. 1. Кінетична крива зміни питомої 

електропровідності системи ГМФА − Н2О − NaОН 

− Н2О2. Т=298 К; V(ГМФА)=14мл; V(Н2О)=1мл; 

[Н2О2]о=0,4 моль/л; ν(NaОН) = 6 
.
 10

-3
 моль. Момент 

введення Н2О2  вказано стрілкою. 

 

Аналогічний характер мають кінетичні 
криві зміни питомої електропровідності 
системи Н2О2 – NaOH в усьому діапазоні зміни 

компонентів у подвійному розчиннику ГМФА 

– вода. Результати кондуктометричних дослід-

жень взаємодії NaОН з Н2О2 в індивідуальних 
ГМФА і Н2О та їх сумішах узагальнені у табл. 1. 

Як видно з табл. 1, загальна закономірність 
полягає у тому, що електропровідність 
розчину лужних солей Н2О2 нижча, ніж 

електропровідність розчинів лугу, і в 
основному залежить від складу розчинника. 
Чим більший об’ємний вміст води у 
подвійному розчиннику ГМФА – Н2О тим 

питома електропровідність розчинів солей 

гідроген пероксиду вища. Водночас ступінь 
витрати активного кисню несуттєво залежить 
від складу розчинника і не перевищує 10% − 

16%  за 2 год. досліду.  
Отже, кондуктометричні дослідження 

підтвердили перебіг процесу солеутворення за 
участю гідроген пероксиду у диполярних 

гідроксильних розчинниках. Щоб дослідити 

природу утвореної солі гідроген пероксиду 
використана така методика експерименту. У 

реактор вносили наважку лугу та визначену 

кількість розчинника. Після термостатування 
при Т=298 К вносилась певну кількість 
гідроген пероксиду. Тривалість досліду 
складала одну годину. Після закінчення 
досліду тверду фазу відділяли центрифу-

гуванням, промивали ефіром декілька раз і 
сушили при кімнатній температурі. Тверда 
фаза містить утворені лужні солі гідроген 

пероксиду та непрореагований луг. Тверду та 
рідку фазу аналізували йодометричним 

методом на вміст активного кисню і складали 

матеріальний баланс процесу. Мольні 
кількості реагентів у цих дослідах були 

однакові (2,5⋅10¯2 моль). Одержані у процесі 
реакції натрій пероксид і гідропероксид 

хімічним шляхом розрізнити практично 
неможливо, тому висновок про утворення цих 
сполук зроблено на основі співвідношення між 

кількостями внесеного NаОН та активного 
кисню у твердій фазі. За реакцією 1 при 

отриманні Nа2О2 співвідношення реагентів 
складає ν(NaОН) : ν(Н2О2) = 2:1 і більше. За 
реакцією 2 при утворенні NаООН це 
співвідношення складає ν(NaОН) : ν(¯ОО¯) = 

1:1 і менше. Утворення суміші солей перок-
сиду і гідропероксиду повинно відповідати 

умові:        
1< ν(NaОН) / ν(−О−О−) < 2. 

Результати досліджень впливу диполярних 

негідроксильних розчинників на отримання 
натрієвих солей гідроген пероксиду наведені у 
табл. 2. 

Як показують результати аналізу (див. 
табл. 2), солеутворення із значними кількос-
тями продуктів зафіксовано лише у диполяр-

них негідроксильних розчинниках. У цих 
розчинниках  незалежно від їх природи вміст 
активного кисню у твердій фазі практично 
однаковий (табл. 2, поз. 1 – 3). Незалежно від 

природи диполярного негідроксильного 

 
Таблиця 1 

Електропровідність систем ГМФА − Н2О − NaOH та ГМФА − Н2О − NaOH − Н2О2   

і ступінь перетворення гідроген пероксиду залежно від складу розчинника.  
Т= 298К. V(розч.) = 15мл; [Н2О2]о= 0,4 моль/л; ν(NaОН)= 6 

.
 10

-3 моль 

№ 

п/п 

φ(ГМФА), % ГМФА−Н2О− 

−NaOH 

χ . 10
5
, Ом-1.см-1

 

ГМФА−Н2О− 

−NaOH−Н2О2 

χ ·10
5
, Ом-1см-1

 

n (Н2О2),%, 

2 год. досліду 

1 100 9,1 7,5 14 

2 93,7 17,6 2,8 14 

3 80,1 64,0 10,6 13 

4 66,6 121,0 46,7 10 

5 50,0 333,0 153,0 16 

6 33,4 571,0 393,0 13 

7 0 1500,0 1350,0 16 
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Таблиця 2 

Вплив природи розчинника на одержання натрієвих солей гідроген пероксиду. 
Т= 298К, V(розч.) = 15 мл, ν(NaOН) = ν(Н2О2) = 2,5 · 10

-2 моль 

Вміст в осаді, 
% 

Вихід, % Розподіл акт. кисню 

за фазами, % 

N
 п

/п
 

Р
оз
чи
нн
ик

 

М
ас
а 
со
лі

, 
г 

А
кт

. 

ки
сн
ю

 

N
a 2

O
2
 

ν(
-О

-О
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ол
ьо
в.
)·

1
0

2
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м
ол
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за
 Н

2
О

2
 

за
 

N
aO
Н

 

Т
ве
рд
а 

Р
ід
ка

 

В
тр
ат
и 

П
ер
ев
ищ
ен
ня

 

м
ас
и 
ос
ад
у,

 г
 

С
кл
ад

 о
тр
им
ан
ої

 

со
лі

 

1 ГМФА 1,81 18,43 44,90 1,04 41,6 83,2 48,0 2,6 49,4 0,832 Na2O2 

2 ДМФА 2,1 17,44 42,51 1,14 45,6 91,3 45,6 0,07 54,3 1,123 Na2O2 

3 ТМФ 1,2 28,32 69,03 1,05 42 84 42 25 33 0,221 Na2O2 

4 Хлор-

бензен 

1,92 10,08 34,06 0,605 24,2 48,4 24,2 0,61 75,1 0,937 Na2O2 

5 Мета-
нол 

Сіль не 
утв. 

- - - - - 0 31 69 - - 

6 Ді-
оксан 

2,13 22,43 - 1,49 59,6 - 59,6 0,3 40,1 1,074 Na2O2, 

NaOОН 

7 ГМФА 2,25 33,36 - 1,64 65,6 - 65,6 28,6 5,9 0,108 Na2O2, 

NaOОН 

 

розчинника після закінчення процесу у твердій 

фазі знаходиться приблизно половина введе-
ного в реакцію активного кисню. Якщо 
співвідношення ν(NaОН)/ν(−О−О−)(теор.)>2, то в 
середовищі ГМФА, ДМФА та ТМФ 

утворюється тільки Nа2О2. 

Водночас, при використанні ГМФА і 
ДМФА активний кисень у рідкій фазі 
практично не залишається, а втрати у кількості 
50% пов’язані з лужним розкладом перок-
сидних сполук. Тому вихід Nа2О2, розрахо-

ваний за Н2О2, у 2 рази нижчий, ніж 

розрахований за NаОН і складає, відповідно, 

42 − 45% проти 84 − 91%. Натомість у 
середовищі ТМФ втрати активного кисню 

менші, оскільки близько чверті пероксидних 
сполук (очевидно, Н2О2) залишається в рідкій 

фазі. Окрім того, привертає увагу низький 

вміст Nа2О2 в одержаному осаді і перевищення 
його кількості відносно стехіометричних 
розрахунків з урахуванням надлишкового 
лугу. На нашу думку, це пов’язано зі здатністю 

натрій пероксиду до утворення кристало-

гідратів різного складу: від Nа2О2
.Н2О до 

Nа2О2
.
8Н2О [8]. Згідно з розрахунками, в 

одержаному кристалогідраті натрій пероксиду 
на одну молекулу Na2O2 припадає від одної до 
шести молекул води.  

Для порівняння отриманих результатів 
аналогічні дослідження проводили в 
хлорбензені і метанолі. В першому розчиннику 
вихід натрій пероксиду невисокий внаслідок 
втрати активного кисню (табл. 2, поз. 4). У 

метанолі лужні солі гідроген пероксиду не 
випадають внаслідок кращої розчинності та 
невисокої стійкості (табл. 2, поз. 5). Якщо 
використовувати як розчинник діоксан, то 
утворюються суміші натрій пероксиду і 
гідропероксиду. Такі ж результати були 

отримані в окремих випадках і в ГМФА. 

Співвідношення в цих розчинниках між 

кількістю внесеного лугу й активного кисню в 
осаді складає 1 < ν(NaОН)/ν(−О−О−) < 2, тому 
вихід лужної солі перевищує 50% від 
розрахованої за гідроген пероксидом. Утво-

рення кристалогідрату складу Nа2О2
.
6Н2О 

призводило до перевищення маси утвореного 
осаду. В цьому випадку гідропероксид натрію 

кристалогідратів не утворював [8]. 

Таким чином, використання диполярних 
негідроксильних розчинників сприяє утворен-

ню натрій пероксиду у вигляді кристало-

гідрату з високими препаративними показни-

ками. Його накопичення перебігає через 
проміжне утворення натрій гідропероксиду, 
стійкість якого нижча (табл. 2).  

Спираючись на отримані результати, була 
здійснена спроба отримати індивідуальний 

натрій гідропероксид. З цією метою вико-

ристані змішані розчинники (ГМФА − Н2О і 
ГМФА − С2Н5ОН), а також змінено порядок 
додавання реагентів та їх співвідношення. 
Результати такої серії експериментів наведені 
у табл. 3. 
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Таблиця 3 

Вплив складу подвійного розчинника ГМФА – Н2О та порядку додавання реагентів   на процес одержання 
лужних солей Н2О2 при Т= 298К 

Вихід солей, 

% 

Розподіл акт. кисню 

за фазами,  % 

№
 п

/п
. 

ν(
Ν

aO
Н

). 1
0

2
, 
м
ол
ь 

ν(
Н

2
О

2
). 1

0
2
, 
м
ол
ь 

М
ет
од
ик
а 
до
сл
ід
у*

 

М
ас
а 
со
лі

, 
г 

ν(
-О

-О
- с
ол
ьо
в.
)·

1
0

2
, 

м
ол
ь 

В
м
іс
т 

 

ак
т.

 к
ис
ню

 в
 о
са
ді

, 
%

 

За
 Н

2
О

2
 

За
 N

aO
Н

 

Т
ве
рд
а 

Р
ід
ка

 

В
тр
ат
и 

П
ер
ев
ищ
ен
ня

 

м
ас
и 
ос
ад
у,

 г
 

75,4 - 75,4 2,0 21,6 0,486 1 2,5 2,5 І 1,677 1,885 36,0 

Суміш Na2O2 +NaOОН   

2 2,5 2,5 ІІ 1,513 2,46 52,0 98,4 98,4 98,4 1,3 0,3 - 

       NaOОН 

3 2,5 2,5 ІІІ 1,038 1,74 53,6 69,6 69,6 69,6 30,8 0,6 - 

       NaOОН 

4 1,41 1,09 ІV 1,064 0,635 19,1 58,3 95,0 58,3 7,3 34,4 0,569 

       Na2O2 

5 1,41 2,18 V 0,812 1,38 54,4 63,4 96,5 63,4 24,3 12,3 0,04 

       NaOОН 

6 1,41 1,09 VI 1,372 0,50 11,67 46,0 37,2 46,0 2,0 52,0 0,845 

       Na2O2 

7 1,41 1,09 VII 2,250 0,98 14,2 90,0 - 90,0 10,0 - 1,693 

       Суміш Na2O2 + NaOОН  волога 
8 1,41 1,09 VII 1,901 0,92 15,52 84,6 - 84,6 15,2 - 1,353 

       Суміш Na2O2 + NaOОН  волога 
9 1,48 1,09 ІХ 1,353 0,77 18,22 70,6 - 70,6 25,0 5,4 0,753 

       Na2O2 
.
 5 Н2О  

* - послідовність введення реагентів за методиками І – ІХ:  

І – (NaOН+10 мл ГМФА) + (Н2О2+ 5 мл ГМФА) краплями; 

ІІ – аналогічно методиці досліду І; 
ІІІ - (NaOН+10 мл етанолу) + (Н2О2+ 15 мл ГМФА) краплями; 

ІV- (NaOН+10 мл етанолу) + (Н2О2+ 10 мл ГМФА) краплями; 

V - (Н2О2+15 мл ГМФА) + (NaOН+2,5мл Н2О+7,5мл ГМФА) краплями; 

VІ - (NaOН+10 мл Н2О) + (Н2О2+ 10 мл ГМФА) краплями; 

VІІ - (NaOН+5мл Н2О +5мл ГМФА) + (Н2О2+10 мл ГМФА) краплями; 

VІІІ - (NaOН+2,5мл Н2О+7,5мл ГМФА) + (Н2О2+10мл ГМФА) краплями; 

IХ - (Н2О2+10 мл ГМФА ) + (NaOН+2,5мл Н2О+7,5мл ГМФА) краплями. 

 

Підхід до отримання натрій гідроперок-
сиду шляхом варіювання складом подвійного 
розчинника ГМФА – вода (етанол) і послідов-
ністю введення реагентів зумовлений такими 

міркуваннями. Відомо, що в індивідуальних 
диполярних негідроксильних розчинниках 
натрій гідроксид малорозчинний [9], тому 
досліджуваний процес відноситься до гетеро-

генних, гетерофазних. Щоб гомогенізувати 

реакційну суміш, використано етиловий спирт 
і воду. Для проведення експериментів цієї серії 
використано два підходи. Згідно з першим 

підходом, у комірку до розчину лугу у воді чи 

етанолі або у змішаному розчиннику додавали 

краплями розчин гідроген пероксиду в ГМФА. 

Згідно з другим підходом, до розчину гідроген 

пероксиду у ГМФА додавали краплями розчин 

лугу. У разі використання як розчинника 

ГМФА гідроген пероксид також вводили 

краплями, щоб забезпечити більш ефективний 

відвід тепла екзотермічного процесу і 
запобігти розкладу пероксидних сполук.  

Як видно з табл. 3, у дослідах з 
використанням дробного додавання гідроген 

пероксиду значно покращуються препаративні 
показники в індивідуальному ГМФА (табл. 3, 

поз. 1, 2): зростає вміст активного кисню в 
твердій фазі (в осаді), збільшується вихід 

пероксиду, і відповідно, зменшуються втрати. 

В основному за таких умов утворюється 
NаООН. Не дивлячись на певну тотожність 
дробного додавання реагентів за методиками 1 

та 2, в індивідуальному ГМФА може 
утворюватися суміш пероксидів: 67% NаООН 

+ 33% Nа2О2 (табл. 3, поз. 1), або ж практично 
чистий NаООН (табл. 3, поз. 2). Така 
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відмінність у результатах пов’язана з різною 

ефективністю тепловідведення, що зумовлює 
частковий розклад натрій гідроперксиду. 

У дослідах з етиловим спиртом, як 
розчинником лугу, при дробному додаванні  
розчину Н2О2 в  ГМФА (табл. 3, поз. 3) для 
кращого тепловідведення, утворюється індиві-
дуальний NаООН. Недолік такої методики 

пов'язаний зі зменшенням виходу солі 
внаслідок кращої розчинності в подвійному 
розчиннику ГМФА − С2Н5ОН, а втрати 

активного кисню при цьому практично 
відсутні. Надлишок натрій гідроксиду щодо 
гідроген пероксиду при аналогічній послідов-
ності додавання реагентів (табл. 3, поз. 4) 

призводить до утворення індивідуального 
Nа2О2 при значному збільшенні втрат 
активного кисню.  

Зміна послідовності додавання реагентів на 
протилежну, а також наявність надлишку 
гідроген пероксиду сприяє утворенню індиві-
дуального NаООН (табл. 3, поз. 5).  

Одержані результати свідчать, що 
ефективне відведення тепла за рахунок 
дробного додавання Н2О2 в ГМФА до розчину 
(в С2Н5ОН) або суспезії (в ГМФА) натрій 

гідроксиду дає можливість одержувати 

індивідуальний натрій гідропероксид при 

еквімольному співвідношенні Н2О2 і NаОН. 

При використанні води в реакціях замість 
етанолу і надлишку лугу єдиний продукт 
реакції – натрій пероксид (табл. 3, поз. 6). Але 
препаративні показники реакції у разі 
використання такого розчинника значно 
нижчі, а одержаний натрій пероксид дуже 
вологий. Окрім того, при такій самій 

послідовності додавання реагентів, але при 

меншому відносному вмісті води в подвійному 
розчиннику ГМФА − Н2О утворюється суміш 

пероксидів (табл. 3, поз. 7 і 8). В цьому 
випадку втрата активного кисню відсутня. 

З табл. 3 (поз. 6 – 8) видно, що збільшення 
відносного вмісту води в подвійному 
розчиннику ГМФА − Н2О  сприяє утворенню 

Nа2О2 за рахунок розкладу NаООН, а 
збільшення вмісту ГМФА призводить до 
утворення NаООН. Однак воду як компонент 
подвійного розчинника  використовувати 

недоцільно, оскільки утворюються вологі 
продукти, які важко висушити без втрат 
активного кисню.  

Таким чином, варіюючи співвідношенням 

реагентів та відносним вмістом протонних 
розчинників (етанолу або води) у ГМФА, як 
диполярному негідроксильному розчиннику, 
можна змінювати напрямок процесу солеутво-

рення, зупиняючи його на стадії утворення 
натрій гідропероксиду або пролонгуючи 

перетворення до натрій пероксиду.  
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Summary  

Choban A.F., Yurchuk I.R., Lyavinets O.S.   

THE SOLVENTS NATURE INFLUENCE ON INTERACTION OF HYDROGEN PEROXIDE 
WITH SODIUM HYDRATE 

 

Peculiarities of salts’ hydrogen peroxide formation from sodium hydrate in dipolar non-hydroxyl 

solvents and their mixes with protonic solvents are investigated. It is established that the use of dipolar non-

hydroxyl solvents promotes the formation with the high exit of crystal hydrate of sodium peroxide. The 

variation of content of double solvent HMPA - water (or ethanol) and sequence of introduction of reagents 

leads to a stop of process of salts formation at an accumulation stage sodium hydroperoxide or prolongs 

process to  sodium peroxide generation. 

Key words: hydrogen peroxide, hydrogen peroxide alkali salts, dipolar non-hydroxyl solvent, protonic 

solvents.   
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ХІМІЧНЕ ТРАВЛЕННЯ ЛЕГОВАНИХ ЕЛЕМЕНТАМИ IV ГРУПИ МОНОКРИСТАЛІВ CdTe 
ВОДНИМИ РОЗЧИНАМИ (NH4)2Cr2O7–HBr 

У роботі досліджено характер хімічного розчинення монокристалів нелегованого і легованого 

елементами IV групи (Ge, Sn, Pb) кадмій телуриду у водних розчинах (NH4)2Cr2O7–НBr. Визначено 

концентраційні залежності швидкості травлення цих матеріалів, виявлено вплив легуючих домішок на 

процес хімічного травлення CdTe, встановлено концентраційні межі поліруючих розчинів і визначено 

лімітуючі стадії процесу травлення. Методами металографічного та профілографічного аналізів 

досліджено стан поверхні після травлення й оптимізовано травники для хіміко-динамічного полірування 

цих матеріалів. 

Ключові слова: кадмій телурид, легування, швидкість травлення, хіміко-динамічне полірування. 

 

Обробка поверхні монокристалів CdTe на 
високому технологічному рівні одна з акту-

альних проблем хімії твердого тіла. Це 
пояснюється тим, що CdTe – один із най-

перспективніших напівпровідникових мате-
ріалів для виготовлення детекторів ядерного 
випромінювання, фотоприймачів, інфрачер-

воних фільтрів і різноманітних електронних 
пристроїв. У зв’язку з цим поверхня напів-
провідникових підкладок має відповідати 

високим вимогам, зокрема, щодо чистоти, 

структурної досконалості, параметрів шорст-
кості, стійкості до зовнішніх впливів тощо. 

При обробці поверхні напівпровідникових 
матеріалів традиційно і цілком обґрунтовано 

застосовують метод хімічного травлення, який, 

на перший погляд, є простим для практичної 
реалізації хімічним процесом. Однак практика 
показує, що отримання високоякісної поліро-

ваної і структурно досконалої, бездефектної 
поверхні монокристалів напівпровідників із 
збереженням необхідних геометричних пара-
метрів є досить складною технологічною зада-
чею [1]. Для розв’язання поставленої проблеми 

застосовуються різні методи травлення, 
найбільш перспективне з яких хімічне розчи-

нення поверхні напівпровідника у відтворю-

ваних гідродинамічних умовах [2]. 

Аналіз літературних даних показує, що 

розчини, до складу яких входять біхромат-іони 

та бромистоводнева кислота, характери-

зуються високою поліруючою здатністю та 
невисокими швидкостями взаємодії з поверх-

нею напівпровідникових матеріалів типу AII
B

VI
 

та AIII
B

V
 [3]. У роботі [4] розглядається хімічне 

травлення кристалів InSb розчинами K2Cr2O7–

HBr–HCl і показано, що при застосуванні 
травильної композиції 3K2Cr2O7 : 1HBr : 2HCl 

вдається значно поліпшити якість поверхні 
цих кристалів і зменшити кількість дефектів. 

Розчини складу K2Cr2O7–H2SO4–HCl автори [5] 

застосовували для полірування поверхні 
кристалів GaAs та InP та отримували високо-

якісну поліровану поверхню без ямок травлен-

ня і з мінімальною шорсткістю. Показано, що 
зміною співвідношення компонентів у тра-
вильній композиції (особливо це стосується 
вмісту HCl) можна досягти необхідної 
швидкості травлення, однак такі зміни не 
позначаються на якості поверхні [5]. Дос-
ліджуючи травлення кристалів GaAs у 
розчинах складу (NH4)2Cr2O7–H2SO4–NH4Cl–

H2O в [6], автори виділяють за якістю 

полірування три області: а) гладкі поверхні, 
покриті сітчастими прожилками; б) гладкі 
поверхні, що цілком задовольняють техно-

логічним вимогам і в) гладкі та дзеркальні 
поверхні, покриті округлими горбиками висо-

тою в декілька мікрометрів та діаметром в 
десятки мікрометрів. Поява трьох областей з 
різною морфологією поверхні зумовлюється 
різним вмістом HCl в травильній композиції 
[6]. 

Необхідно відмітити, що основні літера-
турні відомості про травлення розчинами, до 
складу яких входять біхромат-іони, стосу-

ються напівпровідників типу A
III

B
V
, в той час 

як систематичних досліджень для напівпро-

відникових сполук типу AII
B

VI
 не проводилося. 

У літературі нами не виявлено даних по 
застосуванню бромвиділяючих травильних ком-

позицій на основі водних розчинів біхромату 
амонію і бромидної кислоти для хімічної 
обробки монокристалів кадмій телуриду, проте 
попередні наші дослідження показали перспек-
тивність використання таких травників для хі-
мічного полірування вказаного напівпровідника. 

Метою даної роботи є дослідження 
фізико-хімічної взаємодії нелегованого та 
легованого елементами IV групи CdTe з 
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водними розчинами (NH4)2Cr2O7–HBr, вивчен-

ня кінетики розчинення, визначення впливу 

легування на характер хімічного травлення, 
встановлення концентраційних меж полірую-

чих розчинів та дослідження стану поверхні 
вказаних матеріалів після травлення оптимізо-

ваними травильними композиціями. 

Експериментальна частина 

Для досліджень використовували вироще-
ний за методом Бріджмена нелегований та 
легований елементами IV групи (Ge, Sn, Pb) 

кадмій телурид. Зразки площею 0,5 см2
 та 

товщиною близько 2 мм вирізали зі злитків за 
допомогою струнної різки. Перед досліджен-

нями їх шліфували і полірували з викорис-
танням абразивних порошків та паст різної 
зернистості і видаляли порушений шар 
товщиною ≈ 100 мкм бромвиділяючим 

травником. Експерименти проводили з вико-

ристанням методики диска, що обертається, на 
установці для хіміко-динамічного полірування 
(ХДП) при Т = 283-308 К та швидкості 
обертання диску в межах γ = 45-120 хв–1

. 

Швидкість розчинення кристалів визначали за 
різницею їх товщини до і після травлення за 
допомогою багатообертового індикатора 
годинникового типу 1МИГП з точністю 

± 0,5 мкм. Травники готували з використанням 

40 %-ої HBr (ос.ч) та 24 %-ого водного 

розчину (NH4)2Cr2O7 (х.ч.). У кислому 
середовищі між компонентами травильних 
сумішей, ймовірно, протікає реакція: 

Cr2O7
2–

 + 14 H
+
 + 6 e = 2 Cr

3+
 + 7 H2O. 

Активним компонентом травника може 
виступати також бром, що утворюється згідно 
з реакцією: 

Cr2O7
2–

 + 6 Br
–
 + 14 H

+ 
= 2 Cr

3+
 +3 Br2 ↑+ 7 H2O 

Мікроструктуру поверхні CdTe фотогра-
фували в білому світлі за допомогою мікро-

скопа Leitz/Laborlux 12HL з вмонтованою 

відеокамерою Leica DFC 320 при збільшенні 
від 50× до 1500×. Максимальний діаметр поля 
зору становив від 0,25 до 1 мм. Шорсткість 
полірованої поверхні визначали безконтакт-
ним оптичним тривимірним поверхневим 

профілографом “New View 5022S”, який 

дозволяє вимірювати висоту мікронерівностей 

від 1 нм до 5 мм при швидкості сканування 
10 мкм/с з роздільною здатністю по висоті 
0,1 нм незалежно від характеру збільшення й 

особливостей виступів. 

Результати та їх обговорення 

Традиційним етапом у вивченні 
властивостей травильної композиції, характеру 
її дії на поверхню напівпровідника та 
результатів такої взаємодії є дослідження і 

побудова концентраційних залежностей швид-

кості травлення. Підбір концентраційних меж 

травників проводили з урахуванням необхід-

ності виключити із дослідження склади 

пасивуючих розчинів. Експериментально виз-
начений інтервал розчинів складав 10-90 об. % 

(NH4)2Cr2O7 в HBr (рис.1). 
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Рис.1. Концентраційна залежність швидкості 
травлення (мкм/хв) нелегованого і легованого CdTe 

водними розчинами (NH4)2Cr2O7–HBr  

(Т = 292 К, γ = 84 хв–1
) 

 

Як видно з рис.1, концентраційні 
залежності для всіх досліджуваних матеріалів 
однотипні. Виявлено, що в інтервалі 
концентрацій від 10 до 60 об. % (NH4)2Cr2O7 в 
HBr швидкість травлення (vтр) всіх матеріалів 
знаходиться в межах 2-3,5 мкм/хв, а при 

збільшенні вмісту до 70 об.% (NH4)2Cr2O7 vтр 

зростає приблизно в 2 рази. Із поступовим 

зростанням вмісту (NH4)2Cr2O7 в HBr від 70 до 

80 об.% залежність vтр зазнає незначних змін і 
досягає максимуму (6,5-8 мкм/хв) в розчині, 
що містить 75 об. % (NH4)2Cr2O7. Для 
нелегованого кадмій телуриду вона становить 
≈ 7 мкм/хв, а легований станумом CdTe 

розчиняється найшвидше (7,9 мкм/хв). Для 
зразків CdTe, легованих германієм і плюм-

бумом, швидкості травлення співвимірні і 
становлять 6,5-6,7 мкм/хв. 

При подальшому збільшенні вмісту 
біхромату амонію до 90 об. % для зразків 
CdTe, CdTe(Ge), CdTe(Pb) vтр повільно 
зменшується до 5-6 мкм/хв. Однак для 
CdTe(Sn) спостерігається різке зменшення vтр 

і, відповідно, це позначається на стані його 
поверхні, яка швидко пасивується, і на ній 

з’являється сірий наліт. Область поліруючих 
розчинів знаходиться в межах 65-

85 об. % (NH4)2Cr2O7 в HBr. При подальшому 
зростанні вмісту (NH4)2Cr2O7 на поверхні всіх 
кристалів з’являється сіро-блакитний наліт і 
вона стає матовою. 

З метою встановлення механізму реакції 
між легованими та нелегованими кристалами 
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CdTe та досліджуваними розчинами в роботі 
вивчено вплив гідродинамічних умов процесу 
на швидкість травлення. Для поліруючого 
розчину (NH4)2Cr2O7–HBr установлено залеж-

ність швидкості розчинення v (мкм/хв) від 

швидкості обертання диска γ (хв–1
) і побу-

довано відповідну графічну залежність у 
координатах v

–1 
– γ–1/2

 (рис.2). 
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Рис. 2. Залежність швидкості розчинення (мкм/хв) 
нелегованого та легованого CdTe від швидкості 
обертання диску (Т = 292 К) в розчині, що містить 

75  об. % (NH4)2Cr2O7 в HBr 
 

З одержаних залежностей можна зробити 

висновок, що процес розчинення CdTe (Ge), 

CdTe (Sn), CdTe (Pb), CdTe у поліруючих 
розчинах системи (NH4)2Cr2O7–HBr відбу-
вається за однаковим механізмом і лімітується 
дифузійними стадіями, оскільки відповідні 
прямі екстраполюються в початок координат 
(рис. 2). Для підтвердження зробленого 
висновку визначена температурна залежність 
швидкості розчинення поверхні монокристалів 
CdTe, CdTe(Ge), CdTe(Sn) та CdTe(Pb) у 
поліруючому розчині того ж складу (рис.3). 
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Рис.3. Температурна залежність швидкості 
травлення нелегованого та легованого CdTe  

в розчині, що містить 75  об. % (NH4)2Cr2O7 в HBr, 

при γ = 84 хв–1
 

 

Із наведених температурних залежностей 

(Т = 283-299 К) обраховані уявні енергії 
активації (Ea) процесу розчинення та 
передекспоненційні множники (ln Cє) (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Уявна енергія активації та передекспоненційний 

множник процесу розчинення 
нелегованого та легованого CdTe у поліруючому 

розчині 

Склад травника (об. %):  

75 (NH4)2Cr2O7 + 25 HBr Напів-

провідник Ea, 

кДж/моль 

ln 

Cє 

Механізм  

розчинення 

CdTe 22,0 3,09 дифузійний 

CdTe (Ge) 32,6 3,48 дифузійний 

CdTe (Sn) 13,1 2,57 дифузійний 

CdTe (Pb) 27,7 3,32 дифузійний 

 

Аналіз температурних залежностей свід-

чить про те, що процес розчинення CdTe, 

CdTe(Ge), CdTe(Sn) і CdTe(Pb) у поліруючих 
травниках (NH4)2Cr2O7–HBr лімітується дифу-
зійними стадіями, оскільки значення розра-
хованої уявної енергії активації процесу (Еа) 

для всіх досліджуваних зразків знаходяться в 
межах 13,1-32,6 кДж/моль. 

Результати вимірювання шорсткості та 
мікроструктури поверхні, одержаної після 
ХДП монокристалічних пластин CdTe (110) 

оптимізованим травником, показано на рис. 4. 

Видно, що параметри шорсткості (Ra = 1,7 

нм, Rz = 4,0 нм, rms = 2,2 нм) свідчать про 
високу якість отриманої полірованої поверхні. 

Висновки 

Дослідженнями характеру хімічної 
взаємодії монокристалів нелегованого та 
легованого елементами IV групи CdTe з 
розчинами (NH4)2Cr2O7–HBr установлено 
лімітуючі стадії розчинення та визначено межі 
існування поліруючих і неполіруючих 
розчинів. Показано, що розроблені поліруючі 
травники характеризуються невеликими (5-

7 мкм/хв) швидкостями травлення, і їх можна 
застосовувати для фінішного полірування 
монокристалічних зразків цих матеріалів. Крім 

того, при введенні органічних розчинників 
вони можуть стати основою для розробки 

повільних травників для ХДП плівок 
нелегованого та легованого CdTe. 
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Рис.4. Параметри шорсткості та мікроструктура поверхні CdTe (110), одержаної в результаті її обробки 

поліруючим розчином системи (NH4)2Cr2O7–HBr (Т=295 К, γ = 84 хв–1
) 
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Summary 

Chukhnenko P.S., Ivanits’ka V.G., Tomashik Z.F., Tomashik V.M., Stratiychuk I.B. 

CHEMICAL ETCHING OF DOPED BY IV GROUP IMPURITIES CdTe SINGLE CRYSTALS 
USING (NH4)2Cr2O7–HBr AQUEOUS SOLUTIONS 

The nature of the chemical dissolution of doped by IV
th
 group elements (Ge, Sn, Pb) cadmium telluride 

single crystals in aqueous solutions of (NH4)2Cr2O7 –HBr system have been investigated. Concentration 

dependencies of the dissolution rate have been determined and the influences of the dopants on the chemical 

etching of CdTe have been elicited. The concentration regions of the polishing solutions were ascertained 

and limiting stages of the chemical etching were determined. The surface condition after etching was studied 

using metallography and profilography and the etchants for the chemical dynamic polishing of mention 

above materials have been optimized. 
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СТАН ПОВЕРХНІ CdTe, Cd1-ХZnXTe І Cd1-XMnXTe ПІСЛЯ РІЗНИХ СПОСОБІВ ОБРОБКИ 

Досліджено вплив різних способів обробки на стан поверхні кристалів CdTe, Cd1-xMnxTe, Cd1-хZnxTe. 

Дослідження поверхні методом електронної оже-спектроскопії показали наявність у приповерхневому 

окисному шарі складових травника. ХМП лужним розчином колоїдного кремнезему дозволяє отримати 

окисний шар мінімальної товщини та мінімально забруднену поверхню зі складом близьким до 

стехіометричного.  

Ключові слова: механічна поліровка, хімчне травленя, хіміко-механічна поліровка, аеросил, CdTe,  

Cd1-xMnxTe, Cd1-хZnxTe, поверхня, порушений шар.  

 

Підготовка поверхні має дуже важливе зна-
чення при нарощуванні епітаксійних структур. 

При орієнтованому нарощуванні структура 
нової фази залежить не тільки від структури, 

об’єму, але і стану приповерхневого шару 
підкладки. При підготовці монокристалічних 
пластин необхідно керуватися такими поло-

женнями: структура тонкого при поверхневого 
шару повинна співпадати зі структурою 

об’ємної частини зразка; шорсткість поверхні 
повинна бути, по можливості, мінімальною 

(тобто виникає необхідність отримання під-

кладки з високим класом чистоти поверхні); 
досягнення плоскопаралельності пластин; 

недопустимість забруднення поверхні. Також 

одним з досить важливих факторів  є економія 
напівпровідникового матеріалу та оптимізація 
часу обробки [1]. 

Для дослідження залежності глибини 

порушеного шару після різних видів обробки 

нами використаний метод двокристального 
рентгенівського спектрометра при послідов-
ному стравлюванні поверхні пластин [2]. 

Досліджувані пластини шліфували на склі 
вільним абразивом М28, М20, М10, М5; потім 

механічно полірували на замші алмазними 

пастами АСМ 5/3, АСМ 3/2, АСМ 1/0. Перед 

кожним з видів обробки проводилось глибоке 
хімічне травлення поверхні пластин на 
глибину порушеного шару. Нами, на основі 
рентгенівських досліджень, встановлено, що 
глибина порушеного шару після різання рівна 
90±10 мкм, після шліфовки абразивами М10 - 

40±10 мкм, М5 - 22±5 мкм, після механічної 
поліровки алмазними пастами 3/2 - 8±3 мкм, 

1/0 - 3±2 мкм [3]. Мінімальна глибина поруше-
ного шару була отримана після ХМП лужним 

розчином колоїдного кремнезему при опти-

мальних режимах поліровки [3, 4]. 

Високі вимоги до ступеню структурної 
досконалості монокристалічних підкладок не 
допускають внесення структурних дефектів в 
об’єм монокристала за рахунок ударних наван-

тажень. Особливості механічних властивостей 

монокристалів CdTe, Cd1-xMnxTe, Cd1-хZnxTe 

такі, що незначні зовнішні силові дії на 
поверхню пластин можуть викликати проник-
нення на велику глибину різного роду пошко-

джень. Тому обробку поверхонь підкладок 
після різки злитку починали зі значного зняття 
порушеного шару шліфовкою вільними абра-
зивами. Даний процес не суттєво знижує 
глибину порушеного шару, але робить її 
рівномірною по площі поверхні підкладки. 

Наступним етапом в підготовці пластин була 
поліровка алмазними пастами з поступовим 

зменшенням зернистості. Поліровка алмазни-

ми пастами суттєво зменшує глибину поруше-
ного шару, але залишає мілкі подряпини на 
поверхні кристалу, для зняття яких виникає 
потреба в додатковій обробці пластин хіміч-

ними травниками. 

Для зменшення дефектного шару прово-

дили обробку пластин наступними травиль-
ними композиціями: 8 % розчином брому в 
метанолі, розчином на основі біхромату калію 

і лужним розчином дрібнодисперсного колоїд-

ного кремнезему. Спиртові розчини брому 
широко використовують, як поліруючі травни-

ки [5]. З реакцій спиртів інтерес представ-
ляють ті, що протікають по зв'язку О–Н, не 
зачіпаючи зв'язку С–О або органічного ради-

кала. Можна чекати, що реакції, які зачіпають 
зв'язок О–Н, виявляються схожими з відпо-

відними реакціями води. Спирти амфотерні і, 
звичайно, не є ні сильними основами, ні 
сильними кислотами, тому в присутності води  

рівновага буде сильно зміщена вправо:  
CH3O

-
 + H2O � CH3OH + OH

-
    (1) 

При дії сильних кислот вони пере-
творюються в більш або менш стійкі солі [6]: 

CH3OH + HBr � −
+

−− H...BrHOCH3    (2) 

Процес травлення за участю броммета-
нольного травника можна розділити на два 
етапи. Першим – є приготування самого 
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травника і пов'язані з цим хімічні процеси. 

Подальший процес, імовірніше, відбувається 
так: 

CH3OH + 2Br2 + H2O � HCOOH + 4HBr  (3) 

Імовірність утворення формальдегіду в 
даному випадку незначна, про що свідчать  
такі реакції: 

CH3OH + Br2 � CH2O + 2HBr       (4) 

CH2O + Br2 + H2O � HCOOH + 2HBr     (5) 

Отже, наявність у азеотропі й утворення на 
початкових стадіях води приводить до утво-

рення мурашиної та бромистоводневої кислот. 
CH3OH + HBr � CH3Br + H2O        (6) 

Ця реакція зворотна і напрям її протікання 
залежить від концентрації води [6]. Бромисто-

воднева  кислота розчиняться в метиловому 
спирті за реакцією 2, а також у бромі [7]: 

Br2 + HBr  �  HBr3           (7) 

Поряд з наведеними вище реакціями 

можуть проходити і наступні процеси: 

Br2 + H2O � HBr + HOBr         (8) 

2HOBr = 2HBr + O2            (9) 

У результаті цього в розчині травника на 
момент приготування, окрім метанолу, брому, 
присутні також і HBr, HOBr, HCOOH [8]. Тому 
процес травлення в бромметанольному 
травнику можна розглядати, як травлення 
кислотним травником. 

Наступний етап - взаємодія травильного 
розчину з матеріалом напівпровідника. У 

процесі травлення металічна складова “вими-

вається” в розчин. В безводному метанолі  
будуть утворюватися комплекси, які містять 
молекули спирту, зв’язані з іонами металу. Як 
правило, сіль не дисоційована повністю, і деякі 
аніони часто скоординовані з іоном металу 
([Cd(CH3OH)6]

2+
, [Cd(CH3OH)5Br]

+
). Добавка 

декількох відсотків води до спирту дає 
комплексні сполуки, які утворюються в 
слабких водних розчинах [9-11]. Найбільш 

стійкі комплекси такого типу характерні для 
кадмію і мангану, менш стійкі комплекси з 
цинком [9]. 

Бром є окисником середньої сили [7], тому 
процес окислення буде проходити по наступ-

них стадіях [12]: 

Te + Br2 = TeBr2            (10) 

2TeBr2 = TeBr4 + Te           (11) 

Отже, на поверхні утворюється плівка 
аморфного телуру. Присутність у травнику 

води, яка входить до складу азеотропної 
суміші [13], приводить до утворення HOBr 

(реакція 8).  Аморфний телур, в свою чергу, 
взаємодіє з HOBr з утворенням на поверхні 
TeOBr2 [7]:  

Te + 2HOBr = TeOBr2↓ + H2O      (12) 

Таким чином дана реакція є одним із 

можливих процесів, який характеризує появу 
на поверхні кисню та брому. При значному 

вмісті в травильній суміші води, по появі 
жовтих розводів, можна судити про переважне 
проходження хімічних процесів описаних 
реакціями 8 та 12. 

Вірогідність процесу окислення киснем 

можливе, оскільки в кислих розчинах нор-

мальний окисно-відновний потенціал реакції  
O2 + 4H

+ 
+ 4e � 2H2O          (13) 

складає 1,229 В, а нормальний окисно-

відновний потенціал реакції  
Br2 + 2e � 2Br

-
           (14) 

рівний 1,087 В. Однак, слід зазначити, що 
ймовірність процесу в бромметанольному 
травнику є малоймовірною. Відносно мета-
нольного розчину, то нормальний окисно-

відновний потенціал реакції 14 становить 
0,887 В [13]. Імовірність окислення утвореного 
поверхневого шару телуру киснем можливе: 

Те + О2 = ТеО2              (15) 

Одначе наявність у травильному розчині 
HBr унеможливлює появу ТеО2 у процесі 
травлення, оскільки проходить розчинення за 
реакцією: 

ТеО2 + 4HBr = ТеBr4 + 2H2О       (16) 

Поряд з цим можливе проходження 
процесу, ймовірність якого досить велика: 

О2 + 4HBr = 2Br2 + 2H2О         (17) 

Отже, роль кисню, як окисника в даному 
травильному розчині незначна. Основним 

окисником в даному випадку виступає бром. 

Поява оксидної плівки на поверхні можна 
пояснити взаємодією одержаної активної 
поверхні після травлення в процесі відмивки в 
розчинниках і деіонізованій воді. Дійсна 
молекулярність хімічного процесу далеко не 
завжди співпадає з тією уявною молекуляр-

ністю, яка випливає з сумарного рівняння 
реакції. 

Тривале травлення в бромметанольному 
травнику приводить до нерівномірного зняття 
матеріалу по площі підкладки (рис. 1). Цей 

факт можна пояснити якістю попередньої 
механічної поліровки [3,4]. При скануванні 
паралельним електронним пучком у режимі 
кристалічного контрасту протравленої поверх-

ні були виявлені включення телуру розміром 

10÷50 мкм, а також нерівномірність травлення 
поверхні. Аналогічна картина спостерігається і 
при роботі з біхроматним травником [4]. 

Досягнути рівномірності зняття поруше-
ного шару й отримання досконалої поверхні 
можливо при використанні методу хіміко-

механічної поліровки, але на заваді викорис-
тання даного методу є токсичність і висока 
леткість складових даного травника. 
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Рис. 1 Структура поверхні CdTe після глибокого травлення в бромметанольному травнику, досліджена в 
растровому електронному мікроскопі РЕМ – 100У. 

 

Аналіз спектрів термодесорбції зразків 
після травлення в бромистих травниках свід-

чить про активну адсорбцію атмосферної воло-
ги [14]. Дослідження поверхні методом елек-
тронної оже-спектроскопії показали наявність 
брому в приповерхневому окисному шарі, який 

збагачений телуровою компонентою [3,4]. 

При тривалому хімічному травленні спо-

стерігали порушення плоскопаралельності 
пластин і появу рельєфу поверхні. Крім 

експрес контролю під оптичним мікроскопом 

для дослідження поверхні зразків використо-

вували рентгенівську методику косонесимет-
ричної топографії. За характером відбитої тіні 
видно, що частина локальних неоднорідностей 

є горбиками, які виступають над поверхнею 

кристала, а частина – ямками (рис. 2 б). 

Подібна картина спостерігається і при дослі-
дженні в растровому електронному мікро-

скопі. Можна зробити висновок, що дані 
локальні неоднорідності є включеннями другої 
фази або слідами від включень різного складу. 
Мікротвердість даного типу включень відріз-

няється від мікротвердості матриці, що і 
характеризуються відмінною в порівнянні з 
матрицею швидкістю травлення. Розмір цих 

включень складав 10 ÷ 50 мкм (рис.1). 

Проведені за допомогою рентгенівського 
мікроаналізатора РЕММА якісні дослідження 
складу та морфології поверхні зразків CdTe, 

Cd1-xMnxTe, Cd1-хZnxTe та включень, показав 
наявність таких домішок, як Si, Al, O, Fe, S, C 

та інші. Слід відмітити, що результати якісних 
досліджень дещо спотворені, так як в них 

відсутні дані на вуглець, що зумовлено важким 

підбором еталонів для легких елементів [15]. 

Кількісний аналіз матричної основи дозволив 
визначити наявність домішкових елементів, 
які нерівномірно розподілені в об’ємі. 
Наявність домішок у матриці приводить в 
основному до зміни складу в бік зменшення 
Cd. Дослідження елементного складу горбиків 
проведених за допомогою РЕММА й оже-
спектроскопії, показали, що більшість з них 
має значний вміст Te.  

 

   
а) б) в) 

Рис.2. Рентгенівська топограма поверхні CdTe після (відбиття (440) CuKβ- випромінювання, × 10):  

а) поліровки алмазною пастою АСМ2/1; б) розчином на основі біхромату калію;  

в) ХМП лужним розчином SiO2. 

10 µµµµm 10 µµµµm 
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Склад поверхні зразків після різних 
способів обробки вивчали методом ОЕС на 
приладі “Jamp 10CCS”. Після механічної 
поліровки (МП) алмазним порошком 1/0, для 
підкладок CdTe, у спектрах, крім основних 
компонентів Cd і Te, знайдено оже-перехід 

карбону. Товщина приповерхневого окисного 
шару відповідала 13 ÷ 26 нм. Аналогічні 
залежності одержані для твердих розчинів 
CdxZn1-xTe, CdxMn1-xTe [4]. 

Після хімічної поліровки зразків CdTe, Cd1-

xMnxTe, Cd1-хZnxTe розчином на основі 
біхромату калію та брому в метанолі в оже-
спектрах крім основних компонентів, присутні 
переходи Br, C, O, Сr. Співвідношення 
приведених інтенсивностей оже-сигналів 
Cd/Te на поверхні після хімічної поліровки в 
бромметанольному травнику складали: CdTe 

ICd/ITe = 0,5 ÷ 0,7; для Cd1-xMnxTe ICd/ITe = 0,4 ÷ 

0,45; для Cd1-хZnxTe ICd/ITe = 0,3÷0,35. Товщина 
приповерхневого окисного шару після обробки 

в біхроматному травнику знаходиться в межах 
19,5 ÷ 39 нм. Співвідношення приведених 
інтенсивностей в приповерхневому шарі ста-
новило ICd/ITe = 0,3÷0,38 [4]. Травники даного 
типу привносять в травлену поверхню 

складові компоненти травильної суміші. На 
поверхні також спостерігається утворення 
аморфної плівки телуру [3,4]. 

Збагачення приповерхневого шару бромом, 

хромом і киснем відбувається на глибину 13 – 

15 нм. У всіх хімічно травлених зразках спо-

стерігаються оже-піки вуглецю. Вміст вуглецю 

на поверхні достатньо значний, а глибина його 
проникнення в об'єм досягає до 13 нм.  

Поліруюче травлення даних напівпровід-

никових матеріалів, як випливає з діаграми 

Пурбе [16], можливе і в сильнолужному 
середовищі. Утворення оксидних і гідро-

ксидних плівок на поверхні кристалів Cd1-

хZnxTe і Cd1-xMnxTe можливе в широкому 
діапазоні значень рН. На відміну від абра-
зивного полірування з превалюючою меха-
нічною дією абразивних частинок у процесах 
хіміко-механічної поліровки (ХМП) спочатку 
на оброблюваній поверхні утворюється про-

міжний шар за рахунок хімічної дії рідини, 

який потім усувається механічно. При ХМП 

розчином колоїдного кремнезему, в результаті 
хімічної взаємодії відбувається окислення та 
розчинення підкладки в лужному середовищі. 
В результаті цього абразивні зерна SiO2 

видаляють розпушений поверхневий шар, що 
має набагато меншу твердість, ніж початковий 

матеріал. Цим пояснюється вища продуктив-
ність ХМП порівняно з механічною. Хіміко-

механічна поліровка дозволяє одержувати 

пластини з малою шорсткістю і мінімальним 

порушеним шаром, вільні від “алмазного 
фону” (рис.2 в). Після ХМП таким розчином в 
оже-спектрах крім основних елементів, також 

присутні сліди вуглецю і кисню. Спів-
відношення інтенсивностей ICd/ITe = 0,8÷1,1. 

Товщина приповерхневого шару невелика і 
становить – 7 нм [16].  

Високі вимоги до структурної досконалості 
кристалічних підкладок не допускають додат-
кових структурних дефектів в об’єм кристала 
за рахунок ударних навантажень, тому всі 
операції з одержання високоякісної поверхні 
проводили на настільному полірувальному 

станку типу ВІМ3.105.00Сп. Швидкість обер-

тання шліфувальника мінялась у межах: 8 ÷ 

20 об/хв., при різних швидкостях подачі 
емульсії. У процесі відпрацювання ХМП 

виявлено, що якість поверхні залежить від 

ряду чинників: швидкості обертання планшай-

би, температури навколишнього середовища, 
швидкості подачі травильної емульсії. Опти-

мальним часом обробки поверхні є 25 хв, при 

швидкості обертання планшайби 8 об/хв. та 
температурі навколишнього середовища 25 °С 

і частоті подачі травильної суспензії - 

40÷45 крапель/хв. При проведенні ХМП біль-
ше 25 хв. проходило перетравлення поверхні, 
що супроводжувалася збільшенням дефектів і 
окисленням.  

Перевагою методу ХМП з розчином моди-

фікованого кремнезему є отримання поверхні, 
вільної від локальних мікронеоднорідностей, 

що спостерігаються при хімічному травленні. 
Крім цього не спостерігається порушення 
плоскопаралельності поверхні пластин. ХМП в 
композиціях колоїдного кремнезему дає кращу 
якість поверхні зразків СdTe, Cd1-xZnxTe та 
Cd1-xMnxTe. 

У результаті досліджень визначено опти-

мальний склад травника для ХМП: АЕА – 

13÷42 г/л; NaOH – 0,8÷1 моль/л; H2O2 – 

25÷40 мл/л; гліцерин – 0,3÷0,6 моль/л; моно-

етаноламін – 20÷35 мл/л. 
Отже, хіміко-механічна поліровка компо-

зиціями колоїдного кремнезему дозволяє отри-

мувати поверхню, яка найбільше задовольняє 
вимогам, що ставляться до поверхні при 

виготовленні фотодіодів. В результаті ХМП 

лужним розчином колоїдного кремнезему 
вдалося одержати окисний шар мінімальної 
товщини і мінімально забруднену поверхню зі 
складом, близьким до стехіометричного. 
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Summary 

Dremlyuzhenko S.G. 

STATE OF CdTe, Cd1-XZnXTe AND Cd1-XMnXTe SURFACE  
AFTER DIFFERENT TREATMENT TYPES  

The effect of different treatment types on the state of CdTe, Cd1-xZnxTe and Cd1-xMnxTe surface was 

studied. Auger spectroscopy investigations of the surfaces showed the presence of the etchant components in 

the surface oxide layer. It was found that chemical-mechanical polishing of the crystals with alkaline 

colloidal silica compositions gives a minimal thickness of the oxide layer and the surface is obtained with 

minimal fouling and minimal violation of stoichiometry. 
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СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ХІНОЦІАНІНОВИХ БАРВНИКІВ НА ОСНОВІ  
ХІНОЛОНОВМІСНИХ ЧЕТВЕРТИННИХ СОЛЕЙ 

Взаємодією хінолоновмісних четвертинних солей хінолінію з 1,3,3-триметил-2-формілметиленіндо-

ліном здійснено синтез ціанінових барвників. У спектрі бісціанінового барвника виявлено дві смуги 

поглинання, що зумовлено взаємодією хромофорів. Обчислено величину кута між хромофорами та ступінь 

їх взаємодії. 

Ключові слова: хінолон, четвертинні солі, ціанінові барвники, спектри поглинання. 

 

Інтерес до вивчення бісхіноціанінових 
барвників зумовлений тим, що вони яляють 
собою зручні об’єкти для вивчення проблеми 

взаємодії двох хромофорів [1]. Для їх одер-

жання використовують бісчетвертинні солі. 
Нами раніше показано, що четвертинні солі  
4-метилхінолінію які містять феніл-, нафтил- і 
кумаринілкарбометиленові фрагменти біля 
гетероатома нітрогену здатні вступати одно-

часно в конденсацію як по метильній, так і по 
метиленовій групі, активність якої зумовлена 
наявністю в молекулах двох електроноакцеп-

торних центрів: четвертинного атома нітроге-
ну і карбонільної групи [2-4]. Вибір таких со-

лей дало можливість дослідити вплив феніль-
ного, нафтильного та кумаринільного радика-
лів на спектр поглинання бісціанінових барв-

ників. У літературі не використовувались ана-
логічні четвертинні солі хінолону для синтезу 
й дослідження ціанінових барвників. І тому 

для одержання таких барвників нами вибрана, 
як вихідна сполука, четвертинна сіль, синтез 
якої здійснений кватернізацією 4-метил-

хіноліна описаним нами раніше [5] 3-(ω-

бромацетил)-4-феніл-6-хлорохінолоном-2. 

Взаємодією одержаної солі з 1,3,3-

триметил-2-формілметиленіндоліном одержа-
но бісхіноціаніновий барвник (1) (схема 1).  

У спектрі бісціаніну спостерігаються дві 
смуги поглинання: перша, короткохвильова, 
менш інтенсивна при 445 нм (lg ε = 4.54), і 
друга – довгохвильова, більш інтенсивна при 

630 нм (lg ε = 5.02). 
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Для підтвердження того, що поява двох 
смуг поглинання в спектрі бісціаніну зумовле-
на взаємодією хромофорів, нами синтезований 

перший тип «материнського» ціаніну (2) на 
основі описаної нами четвертинної солі хіно-

лінію [5], що містить тільки один реакційний 

центр – метиленову групу (схема 2).  

Отже, смуги поглинання, що відповідають 
хромофорам двох «материнських» барвників, 
внаслідок взаємодії цих хромофорів у 
молекулі бісціаніну, змістилися. Більше змі-
щення довгохвильової смуги (16 нм) у порів-
нянні з короткохвильовою (8 нм) пояснюється 
різним ступенем делокалізації π-електронів у  
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Електронний спектр поглинання одержано-

го мероціанінового барвника (2) характе-
ризується смугою з максимумом при 453 нм. 

Для порівняння спектральних даних 
хінолоновмісного бісціаніну (1) як 
«материнський» барвник другого типу нами 

використано нафтилвмісний ціанін одержаний 

на основі перхлорату N-нафтилметил-4-метил-

хінолінію будови (3) [4]. 
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Наведений барвник характеризується 
смугою поглинання при 614 нм. 

Порівняння максимумів смуг поглинання 
бісціаніну (1) з максимумами смуг їх 
«материнських» барвників показує, що 

короткохвильова смуга в бісціаніні зміщена у 
фіолетову, а довгохвильова – у червону 

область спектра, в порівнянні зі смугами 

поглинання барвників-компонентів. 

поліметинових хромофорах. Чим довший полі-
метиновий ланцюг, тим більше делокалізовані 
ці електрони, тим сильніша його взаємодія з 
другим хромофором [6, 7]. 

Фізична природа явища зміщення смуг 
поглинання пояснюється теорією збурення та 
її застосування до електронних спектрів [8, 9]. 

Природа зміщень смуг поглинання 
розглядається в першому наближенні, 
виходячи із класичної хвильової механіки [8]. 

З метою вивчення особливостей 

просторової будови бісхіноціаніну (1) нами 

проведений розрахунок кута (θ) між 

напрямками хромофорів у просторі за методом 

[6].  

Карбоціаніновий і мероціаніновий ланцюги 

бісціаніну утворюють своїми напрямками ту-
пий кут 128°. Така величина кута зумовлена 
просторовими й електронними ефектами з бо-

ку хромофорів. Ступінь взаємодії хромофорів 
складає 24 нм, яка представляє величину ∆2-∆1 

(∆2 – різниця в значеннях максимумів двох 

смуг поглинання бісбарвника, а ∆1 – різниця в 
значеннях максимумів смуг поглинання двох 

його барвників компонентів [10]. 

Порівняння електронного спектра біс-
ціанінового барвника (1) й аналогічного бар-



Ягодинець П.І., Скрипська О.В., Толмачов О.І., Богдан І.М. Синтез і дослідження хіноціанінових барвників … 

Наук. вісник ЧНУ. Вип. 473.: Хімія. – Чернівці, 2009 54 

вника з кумариновим фрагментом [4], спектр 
якого характеризується двома смугами погли-

нання при 446 нм (lg ε 4.52) і 632 нм (lg ε 5.02), 

який є близьким структурним аналогом хі-
ноліну, засвідчує, що ці радикали виявляють 
однакову дію на максимуми смуг поглинання, 
які практично не відрізняються один від 

одного. Аналогічна картина спостерігається й 

у випадку бісціанінів, які містять фенільний і 
нафтильний радикали. Це, мабуть, зумовлено 

тим, що ароматичні та гетероциклічні ради-

кали знаходяться під значним торсійним кутом 

до карбонільної групи. Характер електронного 
спектра бісціаніна (1) може бути пояснено не 
тільки взаємодією ціанінового і мероціані-
нового хромофорів, але і взаємодією першого 
типу переходу з переходом переносу заряду з 
другого індоленінового залишку на хінолінове 
ядро. Наявність такого переходу можна при-

пустити на підставі роботи [11]. Дане пояс-
нення вимагає подальшого вивчення. 

 

Експериментальна частина 

Електронні спектри поглинання барвників 
знімали на спектрофометрі СФ-46 за кон-

центрацій 1·10
-4

-1·10
-5

 моль/л. 

Бромід N-[α-(4-феніл-6-хлоро-2-хінолон-3-

іл)карбо(1,3,3-триметил-2-індолініліден)пропе-

ніл](4-хінолін)(1,3,3-триметил-2-індолініліден) 

триметинціанін (1).  

Суміш 0.13 г (0.00025 моль) 4-феніл-6-

хлоро-3-[карбометил-(4'-метилхіноліній)бро-

мід]хінолону-2 і 0.096 г (0.0005 моль) 1,3,3-

триметил-2-формілметиленіндоліну в 6 мл 

оцтового ангідриду кип’ятили протягом 50 

хвилин. Після охолодження реакційну суміш 

обробляли діетиловим етером. Осад барвника 
відфільтровували. Вихід 0.17 г (77%). 

Кристалізували з етанолу. Т. пл. 262 ºС 

(розкл.). Знайдено, %: Br 8.75; N 6.10. 

C53H46BrClN4О2. Обчислено, %: Br 9.01; N 6.32. 

Бромід N-[α-(4-феніл-6-хлоро-2-хінолон-3-

іл)карбо(1,3,3-триметил-2-індолініліден)пропе-

ніл]хінолінію (2).  

Суміш 0.12 г (0.00025 моль) 4-феніл-6-

хлоро-3-(карбометилхінолінійбромід)хіноло-

ну-2 і 0.048 г (0.00025 моль) 1,3,3-триметил-2-

формілметиленіндоліну в 6 мл оцтового 

ангідриду кип’ятили протягом 35 хвилин. 

Після охолодження реакційну суміш обробля-
ли діетиловим етером. Осад барвника від-

фільтровували. Вихід 0.12 г (70%). Криста-
лізували з етанолу. Т. пл. 236 ºС (розкл.). 
Знайдено, %: Br 11.37; N 5.85. C39H31BrClN3О2. 

Обчислено, %: Br 11.59; N 6.09. 

 

Висновки 

Здійснено синтез ціанінових барвників, які 
містять хінолоновий фрагмент. 

Установлено, що хінолоновий радикал у 
молекулі ціанінового барвника виявляє 
однакову дію на максимуми смуг поглинання, 
як і у випадку знаходження фенільного, 
нафтильного та кумаринового радикалів. 
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Summary 

Yagodinets P.I., Skrypska O.V., Tolmachev A.I., Bogdan I.M. 

SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF THE QUINOCYANINE DYES BASED  
ON THE QUATERNARY QUINOLINE-CONTAINING SALTS 

Some cyanine dyes have been synthesized through an interaction between quinoline-containing 

quaternary quinoline salts and 1,3,3-trimethyl-2-formylmethylenindoline. Two light absorption bands caused 

by an interaction between the chromophores have been identified in the dye’s spectrum. A value of the angle 

between the chromophores has also been determined. 
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МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ НАНОМАТЕРІАЛІВ  
НА ОСНОВІ МАГНЕТИТУ 

Проведено синтез клоїдних розчинів нанокристалів магнетиту, отримано композиційні плівки полімер-

наномагнетит різної товщини на силіцієвих монокристалічних підкладках. Досліджено морфологію 

отриманих плівок та оптичні властивості.   

Ключові слова: наномагнетит, магнітні нанокристали, наноплівки, полімерні матриці. 

Можливості використання наноструктур-

них матеріалів зумовили інтенсивний розвиток 
хімічної науки у цій галузі та суттєво 

розширили відомості про зміну властивостей 

матеріалів залежно від їх розмірів. Найважли-

вішими параметрами наносистем є розмір, 
монодисперсність, упорядкуваність і функ-
ціональність [1,2]. Облік усіх цих фізико-

хімічних характеристик породжує нове поко-

ління нано- та мікроструктурованих матеріа-
лів, які володіють найвищим інноваційним 

потенціалом і визначають напрям подальшого 
прогресу у нанотехнологіях. Формування 
наноструктур приводить до фундаментальних 
змін магнітних, електричних і механічних 
властивостей, які є визначальними при ство-

ренні сучасних електронних приладів. В 

умовах стрімкого розвитку нанохімії, нано-

технології та виникнення сучасних наукових 
теорій у цій галузі фізико-хімічні властивості 
металоорганічних нанокомпозитів та особливі 
закономірності їх синтезу для областей нано-

науки залишаються маловивченими. Тому 
дана робота присвячена удосконаленню 

методики синтезу композиційних плівок 
полімер-наномагнетит на напівпровідникових 
підкладках. Препарати на основі магнітних 
металоксидів, зокрема ферум оксидів 
магнетиту (Fe3O4), посідають важливе місце 
серед досліджуваних сьогодні наноструктур, 

оскільки вони володіють рядом цінних 
властивостей. Судити про розміри часточок у 
колоїдних розчинах і тенденцію їх зміни 

залежно від різних факторів можна за 
допомогою оптичних досліджень 
виготовлених зразків з використанням 

просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ) 

та атомносилової мікроскопії (АСМ) тощо. 

Завданням цієї роботи було: 

– провести синтез колоїдних розчинів на 
основі Fe3O4, їх ідентифікацію та аналіз;  

– підтвердити прояв магнітних властивос-
тей одержаних колоїдних розчинів ферофлю-

їдів; 

– отримати плівки полімер-наномагнетит 
на силіцієвих монокристалічних підкладках; 

– дослідити морфологію та оптичні влас-
тивості одержаних наноплівок. 

У роботі представлено запропоновані мето-

дики отримання композиційних плівок полі-
мер-наномагнетит. Здійснено аналіз дослід-

жень морфології й оптичних характеристик 
отриманих наноплівок, зіставлено результати з 
відомими літературними даними для об’єм-

ного матеріалу та нанокристалів. Отримані в 
роботі результати необхідні для подальших 
досліджень, поглиблення знань у вивченні 
нанохімії металоорганічних сполук і покликані 
розкрити роль цих сполук у життєво важливих 
процесах, вивчити їх природу та вплив на 
живий організм. 

 

Експериментальна частина 

Методика синтезу колоїдного розчину 

Fe3O4 

У роботі використано 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”);  

циклогексан („х.ч”); деіонізована вода. 
Колоїдні розчини отримували за золь-гель 
методом, згідно з [3], шляхом додавання до 
водного розчину ферум сульфату та солі Мора 
(у мольному співвідношенні 2:1), 20%-ного 
розчину аміаку й олеїнової або ундециленової 
кислоти. 

Узагальнений процес синтезу можна 
описати таким рівнянням: 

2Fe
3+

 + Fe
2+

 + 8NH3 + 4H2O →  Fe3O4 + 8NH4
+
 

Для синтезу нанокристалів використано 
стандартну методику [4], що полягає в 
додаванні 20 % розчину аміаку до вихідного 
розчину 0,01 M Fe

2+
 та 0,02 M Fe

3+
, з 

наступним введенням нітратної кислоти для 
нейтралізації залишків гідроксиду амонію. 

Отриманий розчин піддавали термообробці 
протягом 1 год на киплячій водяній бані з 
наступним екстрагуванням 5-ма мл олеїнової 
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кислоти і відділенням органічного шару, який 

розчиняли в абсолютному етанолі. При цьому 
олеїнова кислота розчиняється в спирті, а 
наночастинки у вигляді чорного осаду 
осідають на дно під дією постійного магніту. 

Одержаний осад висушували струменем 

аргону з подальшим диспергуванням в 
циклогексані. 

Методика пошарового (spin-coating) 

нанесення магнетиту на Si-пластинку 

Суть методики полягала в тому, що 

нанорозчин магнетиту наносили на силікатну 
підкладку за технологією пошарового спіно-

вого нанесення в умовах центрифугування. 
Основні етапи процесу отримання плівок 
показано на рис. 1.  

 

Рис. 1 Етапи пошарового нанесення наномагнетиту 
на Si-підкладку 

 

Порядок виконання: 
− приготування розчину суміші HF i NH4F 

(2:1) концентрацією 5-10%; 

− приготування розчину полімеру 
(полістирен) 2-5%; 

− підготовка підкладки шляхом протравки її 
поверхні 5~10% розчином суміші HF i NH4F 

(2:1); 

− нанесення на підкладку в атмосфері аргону 
при дії відцентрової сили з метою 

рівномірного розподілу (потужність 2-4 тис. 
обертів на хвилину); 

− покриття шару магнетиту розчином 

полістирену і висушування. 

Результати та обговорення 

Для оцінки морфології поверхні 
наноплівок із включеннями Fe3O4 проведено 

дослідження атомно-силової мікоскопії (АСМ) 

та представлено на рис.2. окремо для 
моношарової плівки та плівки з п’яти шарів. За 
результатами АСМ (рис.2а,б) середні розміри 

нанокристалів у матриці плівок складали 10-20 

нм. Проте, як видно з порівняння рис. 2 а і 2 б, 

розбіжність частинок за розмірами для 
поверхонь тонко- і товстошарової (рис.2б) 

плівок значно відрізняються: для плівок з 
моношаром магнетиту покритим полістиреном 

проявлялася значна розбіжність у розмірах 
нанокристалів до 50 нм, тоді як для 
багатошарової плівкки отримано результати з 
розкидом за розмірами частинок до 2 нм.  

 

 

 

 
Рис. 2. а – плівка з одним шаром магнетиту; б – 

плівка з 5 нашаруваннями; в) розбіжність за 
розмірами наночастинок у п’ятишаровій пластинці 
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Для багатошарової плівки вивчено також 

оптичні властивості, оскільки вона виявилася 
більш еластичною і придатною до відокрем-

лення від силіцієвої підкладки. Аналіз 
результатів оптичних досліджень, зокрема 
пропускання світла представлено в сукупності 
з порівнянням з теоретичними розрахунками 

та відомими характеристиками для відповід-

них монокристалічних і нанокристалічних 
матеріалів. 

Оптичні властивості (рис.3), а саме 
пропускання, відбивання та поглинання світла, 
досліджено при різних кутах падіння світла 
(15, 45, 60), що дало змогу визначити 

коефіцієнт поглинання α та розрахувати 

коефіцієнт екстинції k. При порівнянні зміни 

коефіцієнта екстинції з довжиною хвилі для 
досліджуваної наноплівки і для об’ємного 
матеріалу виявлено явні розбіжності (рис.3).  
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Рис. 3. а) залежність коефіцієнт екстинції (κ) для 
об’ємного матеріалу від дожини хвилі світлового 

потоку; б)  ~ для досліджуваної пластинки 

 

Така поведінка свідчить про те, що на 
виміри поглинання суттєво впливає розсію-

вання світла в плівці, інтенсивність якого 
пропорційна 1/λ4

. Для перевірки цього факту 
побудовано графічну залежність поглинання А 

в координатах 1/λ4 
(Рис. 4). На рисунку 4 

спостерігається загалом лінійна залежність, що 
підтверджує вплив переважаючої ролі 
розсіювання в плівці. Отже, отримані значення 
«α» і «k» (рис.3 та 4) досить наближені, можна 
сказати «ефективні», оскільки на їх визначення 
суттєвий внесок зробило розсіювання. 
Внаслідок чого аналіз впливу розмірних 

ефектів на оптичні властивості плівок значно 
ускладнений.  
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Рис. 4. Спектральні залежності поглинання A в 
координатах 1/λ4

 , для оцінки впливу розсіювання 

Проте відзначимо, що методики отримання 
наноплівок і композиційних структур техно-

логічно складне завдання. Результати опублі-
кованих експериментальних даних важковід-

творювані та значно залежать від майстерності 
технологів. Тому це завдання потребує подаль-
шого відпрацювання методики отримання та 
проведення комплексу експериментальних 
досліджень просвічуючої електронної мікро-

скопії, електрофізичних, оптичних і магнітних 
властивостей. 

 

Висновки 
У роботі продемонстровано ефективність 

використання установки одержання високо-

якісних плівкових структур нано-

Fe3O4/полімер. Створення наноструктур на 
основі магнетиту в полімерній матриці за 
технологією спінового нанесення доцільніше 
здійснювати шляхом кількох послідовних 
нанесень, що забезпечує рівномірний розподіл 
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по обкладці з малим розкидом у розмірах. У 

морфології поверхні плівок спостерігаються 
нанорозмірні особливості, які можуть бути 

наслідком включення наночастинок діаметром 

10-20 нм. Розсіювання є домінуючим в 
оптичних властивостях досліджуваних плівок 
магнетиту в матриці полістирену. 
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Summury 

Yelenich O.V., Korovyanko O.O., Dmytruk M.L., Lytvyn O., Mamykin S. 

POSSIBILITIES FOR OBTAINING OF NANOSCALE COMPOSITION MATERIALS  
BASED OF MAGNETITE 

Synthesis of colloidal solutions of magnetite nanocrystals was improved and polimer-nanomagnetite 

composition films with various thicknesses on the silica substrate were obtained. Morphology and optical 

properties for obtained films were investigated.   
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CИНТЕЗ РЕАКЦІЙНОЗДАТНИХ ОЛІГОМЕРІВ НА ОСНОВІ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ 
НАФТОПЕРЕРОБНИХ ТА НАФТОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ 

У роботі досліджено вплив складу вихідної сировини та природи пероксидного ініціатора на синтез 

реакційноздатних олігомерів. У результаті проведених експериментальних досліджень установлено, що 

вуглеводневий склад вихідних фракцій суттєво впливає на вихід та основні фізико-хімічні показники 

синтезованих реакційноздатних олігомерів. Запропоновано низку пероксидних ініціаторів, серед яких 

вибрано найефективніший та встановлено вплив природи ініціатора на вихід та основні фізико-хімічні та 

механічні характеристики синтезованих олігомерів. Такі олігомери можуть використовуватися як 

замінники дорогих і дефіцитних продуктів природного походження, а cаме альбуміну, олій, каніфолі та 

інших. Побічні продукти, що утворюються при виробництві реакційноздатних олігомерів, атмосферний 

та вакуумний дистиляти, також знаходять широке застосування. 

Ключові слова: фракція, мономер, ініціатор, олігомеризація, рекційноздатні олігомери. 

 

Постановка завдання  
Україна має чималий нафтопереробний і 

нафтохімічний комплекс, потужність якого 
складає 50… 60 млн. т переробки нафти на 
рік. Сьогодні в Україні працює шість 
корпоративних нафтопереробних підприємств, 
які можуть забезпечити потреби держави у 
паливно-мастильних матеріалах та інших 
нафтопродуктах власного виробництва [1]. 

Оскільки на більшості нафтопереробних, 
нафто- та коксохімічних виробництвах є 
багатотоннажні відходи процесів вторинної 
переробки нафтопродуктів, на основі яких 

шляхом олігомеризації синтезують реакційно-

здатні олігомери (РО), то проблема їх 
кваліфікованого використання доволі акту-

альна. Такі олігомери ще називають вугле-
водневими чи нафтополімерними (НПС) 

смолами. РО одержують радикальною (терміч-

ною чи ініційованою) або катіонною (каталі-
тичною) олігомеризаціями ненасичених вугле-
воднів, що містяться у фракціях РПП і РПК. 

Недоліком синтезованих на сьогодні НПС є те, 
що вони не містять, крім ненасичених зв′язків, 
ніяких функціональних груп, що зменшує 
галузі їх застосування. Одержання функціо-

нальних РО здійснюється двома шляхами: 1) 

хімічною модифікацією готових смол; 2) 

олігомеризацією фракції РПП чи РПК з 
модифікуючими домішками – ненасиченими 

сполуками. 

В Україні виробництва НПС немає, 
потреба у цьому продукті сьогодні задо-

вольняється за рахунок імпорту з Росії та 
Естонії. За останні 2 роки імпорт НПС з Росії 
зріс до 80 %, а з Естонії до 20 %, до 2007 року 
смоли імпортували ще з США – 15 … 20 %, а 
потреба у них зросла у порівнянні з 2000 р. 

майже у 2,2 … 2,5 рази. У Білорусії 
виробництво НПС проводилося на ВАТ 

″Лєсохімік″ (м. Борисів) – єдиному у СНД 

виробнику скипидару та каніфолі. В Росії є 
чимало виробників НПС найпотужніші з них: 

ВАТ ″Сланці″, ТзОВ ПКФ ″Акрил″, ВАТ 

″Нижнєкамськнафтохім″, ТзОВ ″Сибхімпром″, 

ТзОВ ″Омськ – Полімер″. Причому перші три 

забезпечують 75 % ринку НПС, наступні – 

20 % і решта припадає на невеликі компанії 
[2].  

В Україні виробництво НПС знаходилось 
на АТ ″ЛиНОС″ (м. Лисичанськ, Луганська 
обл.) термічною олігомеризацією та процес 
виробництва НПС ініційованою олігомериза-
цією фракції С9 впроваджений на ВАТ 

″Оріана″ (м. Калуш, Івано–Франківська обл.). 

НПС синтезують в основному радикальною 

олігомеризацією використовуючи пероксидні, 
кремнійорганічні та амінопероксидні ініціа-
тори [3 – 5], також РО отримують на основі 
фракцій РПП та малеїнового ангідриду, 
акрилової кислоти та інших реакційноздатних 
ненасичених сполук, які покращують експлу-

атаційні показники синтезованих продуктів 
[6]. Найпоширенішим методом одержання РО 

залишається радикальна олігомеризація реак-
ційноздатних вуглеводнів, які містяться у 
вихідній сировині, тому актуальною пробле-
мою є вдосконалення існуючих технологічних 
процесів одержання РО використовуючи нові 
високоефективні ініціатори або їх суміші. 

Методологічна частина  

Як сировину для синтезу РО з 
функціональними групами використовували 

фракцію С9 РПП дизельного палива, а для 
порівняння (впливу природи вихідної сировини 
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на вихід і фізико–хімічні характеристики РО) – 

фракцію С9 РПП бензину та ІКФ, відповідно: 
фракція С9 РПП дизельного палива (ЗАТ 

″Лукор″, м. Калуш, Івано−Франківська обл.), 
фракція С9 РПП бензину (ТзОВ ″Ставролєн″, 

м. Будьоновск, Ставропольський край, Росія), 
інден-кумаронова фракція (ІКФ) (Стаха-
новський КХЗ, м. Стаханов, Донецька обл.). 

Олігомеризацію вуглеводневих фракцій з 
мономером – малеїновий ангідрид (МА) та 
акрилова кислота (АК), які зарекомендували 

себе найкраще [7], проводили в термо-

статованому реакторі з нержавіючої сталі 
(марка Х18Н9Т) об′ємом 1×10

−3
 м

3
 у 

середовищі аргону при надлишковому тиску 
0,5…0,55 МПа, який забезпечує перебіг реакції 
в рідкій фазі. Ініціатор коолігомеризації та 
мономер вводили на початку реакції. Для 
цього після досягнення необхідної темпе-
ратури реактор (із попередньо завантаженими 

фракцією С9 і розрахованою кількістю 

ініціатора й мономера) вміщали в термостат. 
Після закінчення олігомеризації визначали 

бромне число та густину одержаного оліго-

меризату. Вуглеводні, що не прореагували, 

вилучали, проводячи атмосферну (тиск 
0,11 МПа, температура 463 К) та вакуумну 

(залишковий тиск 3…4 гПа, температура 
473 К) дистиляції олігомеризату. 

Використовували методи аналізу, що 
дають можливість охарактеризувати вихідну 
сировину та синтезовані продукти, пов′язати їх 
зі складом аналізованих продуктів та дати 

рекомендації для найбільш раціонального їх 
застосування: хімічні − титриметричні методи 

для визначення функціональних чисел: 
бромного, епоксидного, кислотного, омилення; 
інструментальні: фізичні − визначення: 

густини, в′язкості, показника заломлення, 
кольору, розчинності, сумісності, температури 

розм′якшення, молекулярної маси, твердості, 
інфра-червона спектроскопія (ІЧС); фізико-

хімічні − газо-рідинна хроматографія, дери-

ватографія, екстракція, сорбція та десорбція. 

Обговорення результатів  
Метою роботи було дослідження впливу 

вуглеводневого складу вихідної сировини та 
природи ініціатора на вихід і основні фізико-

хімічні характеристики РО. Оскільки для син-

тезу РО запропоновано різноманітні фракції, 
за допомогою інструментальних методів 
аналізу встановлено їх основні фізико−хімічні 
характеристики та вуглеводневий склад і 
наведено в табл.1 та 2, відповідно. 

Як ініціатори олігомеризації використано: 
дибензоїлпероксид (ДБП) – (С6Н5СОО)2 І; трет-

бутилпероксибензоат (ТБПБ) – 

(СН3)3СООСОС6Н5 – ІІ; ди-трет-бутилу 
пероксид (ПДТБ) – ((СН3)3СО)2 – ІІІ; трет-

бутилгідропероксид (ТБГП) – (СН3)3СООН – ІV. 

Хімічний склад фракцій С9 та ІКФ, а також 

дистилятів визначали методом ГРХ на 
хроматографі фірми Carle Erba 4100−01nHP тип 

3390A. Детектор ДІП. Стальні капілярні колонки 

типу OV−1(BP−1) з нерухомою фазою: 

− сквалан; довжина колонки 100 м, діаметр 
0,25 мм; газ−носій − азот; температура 
колонки 323...398 К, температура випарника 
493 К; об′єм проби 0,2 мкл; 

− поліфеніловий етер OS−124; довжина 
колонки 50 м, діаметр 0,25 мм; газ−носій − азот; 
температура колонки 373...438 К, температура 
випарника 493 К; об′єм проби 0,2 мкл. 

Таблиця 1 

Фізико−хімічні показники вуглеводневих фракцій 

Найменування показників С9 РППб С9 РППдп ІКФ 

Зовнішній вигляд світло-жовта рідина коричнева рідина 

Густина, кг/м
3
 905 925 927 

Бромне число, г Br2/100 г 95 130 75 

Молекулярна маса 120 125 130 

Колір за ЙМШ, мг J2/100 см
3
 5 7 40−60 

Показник заломлення, nd
20

 1,5156 1,5143 1,5793 

Фракційний cклад, К: 

початок кипіння 
50 % 

кінець кипіння 

 

408 

428 

466 

 

422 

448 

473 

 

433 

453 

483 

Вміст води, % мас. 0,2 0,3 0,1 

Вміст сірки, % мас. 0,1 0,1 0,3 

Кислотність, % мас. HCl 0,01 0,01 0,05 

Лужність, % мас. NaOH 0,01 0,01 0,05 
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Таблиця 2. 

Вуглеводневий склад (% мас.) фракцій: С9 РПП бензину та дизельного палива, ІКФ 

Найменування вуглеводнів С9 РППб С9 РППдп ІК 

етилбензол 1,12 1,43 0,59 

о, м, п − ксилоли 10,99 12,87 30,05 

стирол 17,91 17,85 17,97 

н–пропілбензол 0,50 0,44 − 

ізопропілбензол − 0,16 − 

алілбензол 0,86 0,67 − 

о, м, п − етилтолуоли 3,00 5,99 − 

о, м, п − вінілтолуоли 3,26 6,99 9,40 

мезитилен 0,70 6,72 4,17 

псевдокумол 3,27 3,65 − 

α, β − метилстироли 0,82 1,60 − 

дициклопентадієн (ДЦПД) 25,12 18,00 − 

кумарон − − 3,58 

індан 0,61 0,45 10,18 

інден  4,83 1,25 13,43 

метиліндени 6,05 0,60 0,44 

нафталін 0,76 0,26 3,40 

неідентифіковані насичені 9,06 2,26 5,93 

неідентифіковані ненасичені 11,14 18,81 0,86 

Всього 100,00 100,00 100,00 

 

Методами ІЧС досліджували якісний склад 
вихідної сировини фракцій С9 РПП бензину, 
дизельного палива, ІКФ, а також синтезовані 
РО, які отримували змішуючи вихідну 
фракцію з мономером – малеїновий ангідрид 

(МА) й акрилова кислота (АК), які дозволяють 
отримувати олігомери з хорошими якісними та 
кількісними характеристиками. Спектри 

поглинання (ІЧ−спектри) та спектри комбі-
наційного розсіювання (КР−спектри) запи-

сували на спектрофотометрах ″Specord−М80″, 

″ІКС−29″ в області 4000...400 см
−1

. У спектрі 
вихідної фракції можна виділити смуги 

поглинання характерні для валентних ν(–СН) 

аренів: 3100−3000 см
–1

 та серія достатньо 
інтенсивних смуг поглинання деформаційних 
δ(–СН) 800−700 см

–1
, викликаних коливаннями 

зв′язків в ароматичному ядрі. Присутні 
деформаційні коливання δ(=СН) 750, 710 см

–1
 

дієнів. Для фракцій характерні смуги 

поглинання 2970–3000 см
–1

 сильної 
інтенсивності, що характеризують валентні 
коливання ненасиченої групи νs, as(=СН2).  

У фракціях присутні речовини з кінцевими 

вінільними групами, що підтверджено 
наявністю певних характерних смуг: 1820 см

–1
 

– неплоскі коливання середньої інтенсивності, 

валентні коливання подвійного зв′яку 
підтверджується інтенсивною смугою 1650 – 

1600 см
–1

 зв′язки олефінів ν(С=С). Поглинання 
в області, що характеризує валентні >С=С< 

зв′язки олефінів (1680 − 1600 см–1
), для 

малеїнізованих НПС, має меншу 

інтенсивність, ніж поглинання вихідної НПС, а 
для вихідних фракцій С9 РПП бензину та 
дизельного палива мають доволі велику 
інтенсивність, для ІКФ – дещо меншу. Для 
малеїнізованих олігомерів характерні смуги 

поглинання в області 1870 − 1780 см–1
 (С=О), 

1235 см–1
 деформовані асиметричні (С−О) та 

1070 см–1
 валентні (−С−О−С−) коливання 

характерні для ангідридних груп, свідчать про 
наявність в структурі модифікованої НПС 

ланок МА. У спектрі карбоксилвмісного РО 

має місце поглинання валентних ν(=СН2) 2930 

см–1
 та деформаційних δ(=СН2) 1450 см–1

 

коливань середньої інтенсивності. Присутні 
також смуги поглинання 1850, 1705 см–1

 

ν(С=О) і 3200, 2650 см–1
 ν(–ОН) і 

деформаційні δ(–ОН) 1410, 1340 см–1
 

коливання, які засвідчують присутність 
кислотних фрагментів у структурі синте-
зованої карбоксивмісної смоли з викорис-
танням АК. 
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Рис. 1. ІЧ–спектри фракцій: С9 РПП бензину (1), С9 РПП дизельного палива (2) та ІК (3) 

 

У результаті проведених досліджень 
установлено, що в усьому досліджуваному 

інтервалі концентрацій мономера – МА (1) та 
АК (2) при використанні ІКФ, вихід РО не 
перевищує 40 для МА і 45 для АК % мас. (рис. 
2, А). Це пояснюється відносно невисоким 

вмістом у фракції ІК реакційноздатних 
вуглеводнів – сумарний вміст складає 45,68 % 

мас. і наявністю в її складі значної кількості 
кумарону, індену та його гомологів, які 
характеризуються невисоким ступенем 

перетворення в реакціях олігомеризації (див. 

табл. 2).  

Друга важлива характеристика РО – його 
бромне число. Як показано на рис. 2 Б, 

найбільша ненасиченість має місце при 

використанні фракції дизельного палива, тоді 
бензину і найменша ІКФ. Якщо ж порівнювати 

мономери – МА і АК, то синтезовані 
олігомери з АК мають більшу ненасиченість, 
ніж при використанні МА, це можна пояснити  

більшою реакційною здатністю останньої. 
Однією з основних вимог, що висуваються до 
НПС, є їх висока ненасиченість. На рис. 
показано, як залежить ненасиченість синте-
зованих РО від природи вихідної сировини. 

У результаті проведених досліджень 
установлено, що смоли, одержані на основі 
ІКФ, мають набагато меншу ненасиченість у 
порівнянні зі смолами, синтезованими шляхом 

ініційованої олігомеризації фракції С9 РПП 

бензину. Якщо ж порівнювати фракції С9 РПП 

бензину та С9 РПП дизельного палива, то 
ненасиченість вища у смол, де як вихідна 
сировина застосовується фракція С9 РПП 
 

 
А 

 
Б  

Рис. 2. Залежність виходу та не насиченості РО від 

концентрації мономеру: 1 – МА; 2 – АК: 

1 – фракція С9 РПП бензину, 2 – фракція С9 РПП 

дизельного палива, 3 – ІКФ 
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бензину, це пояснюється вищим вмістом у 
даній фракції дієнових вуглеводнів (див 

табл. 2). 

 
А 

 
Б 

Рис. 3. Вплив кількості та природи ініціатора на 
температуру розм′якшення (А) і вихід (Б) РО 

 

Висновки 
На основі проведених досліджень уста-

новлено, що фракція С9 РПП бензину забезпе-
чує високий вихід РО з функціональними 

групами, які характеризуються хорошими 

якісними показниками. Сумарний вміст 
реакційноздатних ненасичених вуглеводнів в 
яких складає: 65,77 і 69,99 % мас. для фракцій 

С9 РПП дизельного палива та бензину, 
відповідно. При цьому вміст основних 
смолоутворюючих компонентів – стиролу та 
його гомологів, які характеризуються високою 

конверсією як у фракції С9 РПП бензину, так і 
у фракції С9 РПП дизельного палива, дуже 
близький. Відмінність лише у кількості у 
фракції С9 РПП бензину ДЦПД, який дещо 
вищий, що і може спричиняти вищу нена-
сиченість смол, синтезованих з використанням 

цієї фракції. На основі одержаних результатів 
можна побудувати ряд активності реакційно-

здатних вуглеводнів фракцій С9 РПП бензину 

та дизельного палива: 
ДЦПД > стирол > вінілтолуоли > 

метилстироли > алілбензол > інден > 

метиліндени. 

Побічний продукт виробництва коксохімії 
– ІКФ також може застосовуватись для 
синтезу функціоналізованих смол, але у 
порівнянні з фракціями С9 РПП бензину та 
дизельного палива вихід та якісні показники 

одержаної ІК смоли нижчі, що пояснюється 
відмінністю хімічного складу сировини. 

Оскільки у порівнянні з синтезом подібних 
смол на основі фракції ІК отримані нами 

результати задовільні та розширюють області 
застосування ІКС з функціональними групами. 
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Summary 

D. Kichura, Y. Mokry 

SYNTHETIZED REACTIVITY OLYGOMERS ON THE BASES OF BY-PRODUCTS 
PETROREMAKING AND PETROCHEMICAL PRODUCTIONS 

In this work the influence contents outgoing fractions and the nature of peroxides initiators on the 

synthesized reactivity olygomers of process has been investigated. We have also investigated how the nature 

of initiators influence on the synthesises reactivity olygomers. The conversion have been determinated of the 

C9 fractions monomers for the process olygomerization. The functional groups and double bonded to the 

aromatic rings or reactivity olygomers have improved some physical–mechanical and chemical their 

properties. Such reactivity olygomers are used as substitutes of expensive and deficient products of natural 

origin, for example, of oils and rosin in alkidyc lacquers, for the lacquer–paint materials production. The by–

products of productions, namely distillates, are used as solvents in lacquer–paint industry and as a 

component of boilers. 
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УЛЬТРАЗВУКОВА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ  
В АТМОСФЕРІ РІЗНИХ ГАЗІВ 

Досліджено ультразвукову дію на бактерії роду Bacillus та процес знезаражування стічної води. 

Встановлено інтенсифікацію бактерицидного впливу акустичної кавітації при подачі газу (аргону, кисню, 

вуглекислого газу). Виявлено найвищу ефективність очищення стічної води в умовах одночасної дії 

ультразвуку й аргону. 

Ключові слова – ультразвук, знезаражування, стічна вода, бактерії роду Bacillus. 
 

Постановка завдання 

Значне розширення масштабів вироб-

ництва в усіх галузях народної діяльності, 
тобто збільшення промислових, сільськогоспо-

дарських та побутових відходів зумовлює 
необхідність посилення заходів охорони 

навколишнього середовища і, в першу чергу, 
водних ресурсів, куди після очищення 
скидаються рідкі забруднювачі. Сьогодні 
підприємства України скидають у водні 
об’єкти понад 2 млрд. м3

/рік неочищених і 
недостатньо очищених стічних вод [1]. 

Останнім часом дедалі більшого значення 
для розв’язання цієї проблеми набувають 
фізичні методи, які ґрунтуються на впливі на 
водну систему зовнішніх полів (магнітних [2], 

електричних, ультрафіолетових [3], ультразву-

кових (УЗ) [4-6]). Експериментальні розробки 

в цьому напрямі виправдані необхідністю 

широкої автоматизації технічних споруд, 

підвищення їх надійності перш за все в 
області знезаражування, очищення стічних і 
побутових вод до такого рівня, який не 
приводить до забруднення водних джерел. 

Застосування ультразвукової кавітації 
дозволяє досягнути високих показників 
знезаражування води від різноманітної 
мікрофлори. Так, у [7] повне знищення 
бактерій роду E.соlі досягнуто протягом 20-30 

хв озвучуванням частотою 24 кГц і 
потужністю 450 Вт.  

Метою наших досліджень було дослідити 

ефективність процесу знезаражування води 

від конкретних мікроорганізмів (МО) і стічної 
води. 

Водними об’єктами дослідження були: 

штучно створене модельне середовище (МС) 

на основі дистильованої води з додаванням 

чистої культури бактерій роду Bacillus та 
стічна вода, взята з приватної пивоварні 
«Кумпель» м. Львів. 

 

 

 

Методологічна частина 

У водоймах знаходяться майже всі 
представники систематичних і фізіологічних 
груп бактерій, які зустрічаються в біосфері. 
Проте при мікроскопуванні природної та 
стічної вод виявлено переважаючу кількість 
паличкоподібних бактеріальних клітин, що 
належать до роду Bacillus. Тому доцільно було 
спочатку вивчити вплив ультразвуку на 
монокультуру Bacillus, а потім дослідити 

процес очищення виробничих стоків в умовах 

кавітації при одночасному барботуванні різних 

газів в УЗ полі.  
Для ідентифікації МО, наявних у 

досліджуваних водах, приготовляли фіксовані 
препарати з досліджуваної води при викорис-
танні барвника фуксину з подальшим їх 
мікроскопуванням. 

Підрахунок кількості МО здійснювали до 

і після озвучування шляхом глибинного куль-
тивування в чашках Петрі на м’ясо-пептон-

ному агарі та інкубації при 37 °С тривалістю 

48 год.  

Дистильовану воду, яку використовували 

для одержання модельного середовища, 
звільняли кип’ятінням від вмісту розчиненого 
газу, тобто дезаерували. Так можна було 
дослідити вплив УЗ-обробки на ефективність 
процесу знезаражування води від бактерій 

роду Bacillus за відсутності будь-якого газу. 
Умови проведення експериментів: Т = 

298 К, Р = 1⋅10
5
 Па та частота УЗ коливань – 

22 кГц. Тривалість процесу (τУЗ) – дві години. 

В якості досліджуваних газів використовували 

аргон, кисень і вуглекислий газ. 
 

Обговорення результатів 

Інактивацію бацилярних клітин у модель-
ному середовищі при дії УЗ представлено на 
рис.1. Як показують отримані нами 

експериментальні дані, кількість МО після 2 

год озвучування зменшується в 7,3 раза 
відносно вихідного мікробного числа. 
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Таблиця 
Зведена таблиця характеристики процесу знезаражування модельного середовища  

при Т=298 К,  Р = 1⋅10
5
 Па, νУЗ = 22 кГц 

Ефективність загибелі бактерій роду Bacillus при відповідному τУЗ, 
 % 

Режим обробки  

води 

1200 с 1800 с 3600 с 5400 с 7200 с 

дія УЗ 23,00 38,63 75,60 85,39 86,91 

 

 
Рис.1. Залежність МЧ модельного середовища  
від часу озвучування при Т=298К, Р=1·10

5 Па, 
УЗ=22 кГц. 

 

Ефективність загибелі бактерій роду 
Bacillus у МС при відповідному τУЗ пред-

ставлено в таблиці, згідно з якою, при 

двогодинному озвучуванні ступінь знезара-
жування становить 86,91 %. 

Оскільки досягнуто високого ступеня 
руйнування мікробів у дистильованій дезаеро-

ваній води при самому озвучуванні, вплив УЗ 
при подачі додаткових газів (Ar, СО2, О2) 

вивчався на очищенні стічної води. З цією 

метою подальші дослідження проводилися на 
виробничих стоках при режимах обробки: 

Ar/УЗ, СО2/УЗ, О2/УЗ. 

Змінюючи природу газу, розчиненого в 
рідині, можна регулювати характер дії УЗ на 
водну систему. Для очищення стічної води 

нами використані гази різної природи, по-

перше, для дослідження впливу кавітації на 
очищення виробничих стоків у присутності 
додаткового газу, а по-друге, для виявлення 
найефективнішої дії конкретного газу в УЗ 

полі. 
Для більшої наглядності та порівняння 

одержаних даних розраховувалася відносна 
концентрація бактерій в досліджуваних пробах 
стічних вод, щоб простежити вплив ультра-
звуку на процес знезаражування води в 
середовищі різних використовуваних нами 

газів (рис. 2.). Початкове мікробне число 
становило 10

5
 кл/мл.  

За рис.2. бачимо, що найефективніше 
проведення озвучування в середовищі аргону, 
оскільки відносна концентрація мікроорга-
нізмів має найменші значення, як і після 30-тої 
хвилини досліду (0,282), так і після 120-ї 
хвилини (0,024). Озвучування в середовищі 
кисню та вуглекислого газу дало майже 
однакові результати: після 30-ї хв – 0,466 і 
0,456, після 120-ї – 0,080 і 0,051 відповідно. 

Отже, виживання мікробних клітин в 
значній мірі залежить від природи газу, в 
атмосфері якого відбувається озвучування. В 

результаті проведених досліджень можна 
зробити висновок, що найбільшу ефективність 
протягом усього періоду виявляє аргон 

(рис.2.). Через дві години мікробне число при 

подачі аргону зменшується до 2350 кл/мл, тоді 
як для вуглекислого газу та кисню – 

5490 кл/мл та 9256 кл/мл, відповідно. 

Найменшою ефективністю в даних умовах 
характеризується кисень, на що вказують 
дослідження.  
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Рис.2.  Залежність МЧ/МЧ0  проби стічної води  

від часу озвучування при Т=298К, Р=1·10
5
 Па,  

УЗ – 22  кГц в атмосфері різних газів 
 

Експериментальні дані оброблялися з 
метою встановлення порядку реакції по 
субстрату (рис.3 і 4). Розрахунки проводилися 
для одержаних експериментальних даних з 
зменшенням мікробного числа при озвучу-

ванні модельного середовища (рис.3.) та при 

озвучуванні виробничих стоків у атмосфері 
газів (рис.4.). Обчислення показали, що криві 
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зміни залежності мікробного числа від часу 
спрямляються в координатах (ln CA0/CA; t), що 
підтверджує реакцію першого порядку по 

субстрату.    
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Рис.3. Напівлогарифмічна анаморфоза залежності 

lnСА0/CА модельного середовища від часу 
озвучування при Т=298К, Р=1·10

5
 Па, УЗ-22 кГц.. 

 

За рис.3. величина достовірності апрокси-

мації при озвучуванні модельного середовища 
без барботування газів становить 0,95, тоді як 
при озвучуванні стічної води за їх присутності 
знаходиться в межах 0,99-0,98 (рис. 4.). 
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Рис.4. Напівлогарифмічна анаморфоза залежності 
lnСА0/CА проби стічної води від часу озвучування 
при Т=298К, Р=1·10

5
 Па, УЗ – 22 кГц в атмосфері 

аргону, кисню та вуглекислого газу. 
 

Ступінь очищення води в присутності 
аргону після τУЗ = 2 год становить 97,55%, 

порівняно з 94,81% і 91,95% при дії вугле-
кислого газу та кисню, відповідно (рис. 5.). 

Отже, після двогодинного озвучування стічної 
води найбільшу ефективність досягнуто в 
атмосфері аргону.  

Ступінь знезаражування стічної води в 
атмосфері газів значно перевищує ефектив-
ність УЗ дії без їх використання при очищенні 
модельного середовища (86,91 %), що свідчить 
про ультразвукову інтенсифікацію процесу 
знезаражування води в атмосфері різних газів. 
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Ar з УЗ

CO2 з УЗ
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Рис. 5. Ступінь знезаражування стічної води 

протягом двох годин озвучування в різній газовій 

атмосфері при Т=298 К, Р = 1⋅10 
5
 Па, УЗ – 22 кГц. 

 

Установлений нами ряд згубного впливу 
природи газу в УЗ полі на очищення стічної 
води має наступний вигляд:  

Ar > СО2 > О2. 

Отже, в проведених нами дослідженнях 
установлено інтенсивне руйнування мікро-

організмів у стічній воді в умовах УЗ при 

одночасній подачі газу. Це можна пояснити 

утворенням додаткових кавітаційних зародків 
при барботуванні газу, що підсилює механічне 
руйнування клітин і тканин МО.  

 

Висновки 
1. Досліджено вищу ефективність руйну-

вання мікробних клітин у стічній воді при 

застосуванні ультразвукової дії з одночасною 

подачею газів різної природи порівняно з 
озвучуванням модельного середовища без їх 
використання. 

2. Найвищий бактерицидний ефект 
(97,55%) на процес знезаражування стічної 
води досягнуто при режимі обробки Ar/УЗ. 

3.  Установлено, що відмирання мікроорга-
нізмів описується рівнянням реакції першого 
порядку як у модельному середовищі з вміс-
том бактерій роду Bacillus, так і у стічній воді. 
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Summary 

Koval I.Z., Perets S.V., Shevchuk L.I., Starchevskyy V.L. 

ULTRASONIC INTENSIFICATION OF THE WASTE WATER DISINFESTATION  
IN THE ATMOSPHERE OF DIFFERENT GASES 

An ultrasound action on the Bacillus bacteria type and the process of waste water disinfection has been 

investigated. Intensification of bactericidal influence of acoustic cavitations under gas action (argon, oxygen, 

carbon dioxide) was determined. Found out the greatest efficiency of the waste water treatment in the 

conditions of simultaneous action of the ultrasound and argon. 
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Інститут хімії та хімічних технологій, кафедра технології органічних продуктів 

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ КООЛІГОМЕРІВ ОДЕРЖАНИХ У ПРИСУТНОСТІ 
ОЛІГОПЕРОКСИДНИХ ІНІЦІАТОРІВ 

На основі проведених досліджень методами ІЧ- та УФ-спектроскопії встановлено склад коолігомерів, 

отриманих на основі фракції С9 рідких продуктів піролізу вуглеводнів у присутності олігомерних 

пероксидів. Підтверджено наявність у складі коолігомерів функціональних, а саме гідроксильних груп. 

Ключові слова: коолігомери, ароматичні нафтополімерні смоли, олігопероксиди, ІЧ- та 

УФ-спектроскопія. 

 

Вступ. 
Нафтополімерні смоли займають чільне 

місце серед синтетичних замінників оксидо-

ваних рослинних олій та природних смол в 
гумово-технічній та лакофарбовій промисло-

вості. Підвищений інтерес до них спричинений 

ще й тим, що сировиною для їхнього вироб-

ництва є побічні продукти виробництва етиле-
ну – рідкі продукти піролізу, а саме фракції С5, 

С8-10. Їх подальша переробка дає можливість 
знизити собівартість основного продукту [1]. 

Основними шляхами одержання нафто-

полімерних смол – коолігомерів ненасичених 
вуглеводнів С5, С8-С10, є каталітична та 
ініційована коолігомеризація. На теренах країн 

пострадянського простору в промисловості 
поширення набув метод ініційованої кооліго-

меризації з використанням в якості ініціюючих 
агентів перокси- та діазосполук. Такий метод 

має ряд переваг у порівнянні з каталітичною 

коолігомеризацією, основними серед яких є: 
більш просте апаратне оформлення та відсут-
ність додаткової стадії відмивки продукту від 

каталітичного комплексу [2]. 

Склад отриманих коолігомерів залежить в 
основному від сировини та типу ініціатора. 
Залежно від сировини розрізняють аліфатичні 
(на основі фракції С5) й ароматичні(на основі 

фракції С9) коолігомери. Перспективне одер-

жання коолігомерів, які містять у своєму скла-
ді функціональні групи, що дозволяє суттєво 

розширити сферу їх використання. Так, при 

використанні ініціаторів з функціональними 

фрагментами можна отримати коолігомери з 
кінцевими функційними групами [3, 4]. Мета 
нашої роботи – встановити склад коолігомерів, 
отриманих з використанням олігопероксидів. 

Методологічна частина. 

Для синтезу досліджуваних коолігомерів 
використовували фракцію С9 рідких продуктів 
піролізу дизельного палива з такими фізико-

хімічними характеристиками: густина – 945 

кг/м3
, бромне число – 41,67 г Br2/100 г, вміст 

ненасичених сполук – 40,21 % мас., зокрема 
стиролу – 4,53 %, дициклопентадієну (ДЦПД) 

– 12,78 %, ідену та метилінденів – 4,91 %. 

У якості ініціаторів використовували оліго-

мерні пероксиди ТМПЕГ-9 (I), ПМПЕГ-35 (II), 

ППЕГ-35 (III), які синтезовані методом низько-

температурної поліконденсації тетрахлорангід-

риду піромелітової кислоти з поліетиленгліко-
лями і трет-бутилпероксиметанолом на кафед-

рі органічної хімії НУ "Львівська політехніка" 

під керівництвом доц. Дончака В.А (табл.1.): 

 

I 

 

II 
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III 

 

Таблиця 1 

Характеристика олігомерних ініціаторів 

Оакт, % 

Олігопероксид 
Молекулярна 

маса 
КЧ, мг KOH/г Знайдено / 

обчислено 

I ТМПЕГ-9 1091 205,0 2,89/2,93 

II ПМПЕГ-35 4028 82,3 0,72/0,79 

III ППЕГ-35 3944 85,1 0,80/0,81 
 

Коолігомеризацію суміші ненасичених вуг-
леводнів проводили в атмосфері аргону в гіль-
зах з нержавіючої сталі, які термостатовані в 
оптимальних умовах, визначених на основі 
диференцйно-термічного та термогравіметрич-

ного аналізів зразків олігопероксидів I, II, III 

[5]. 

УФ спектри поглинання записувались у 

діапазоні 198,0 – 350,0 нм на УФ спектрометрі 
"Specord M-400" у кварцових кюветах із 
товщиною плівки досліджуваного зразка 1 мм.  

ІЧ-спектри пропускання записувались у 
діапазоні 3800 – 600 см-1

 на ІЧ спектрометрі 
"Specord M-80". Зразки смол готувались у 
вигляді плівок з розчину в CH3Cl3. Плівки 

висушували у вакуумному ексикаторі при ~ 50 

°С упродовж 1 год, щоб повністю позбавити їх 
від розчинника. Контроль товщини проводили 

за величиною пропускання Т (%), намагаючись 
дотримуватись однакових значень "нульового" 

пропускання в різних зразках. 

Обговорення результатів. 

УФ-спектри (рис.1) коолігомерів, отрима-
них у присутності досліджуваних ініціаторів, 
практично ідентичні і характеризуються 
максимумом поглинання в області 250-260 нм, 

тобто в області, характерній для поглинання 
ароматичних структур. Величина поглинання 
цього піка дещо вища, ніж для індивідуальних 
ароматичних сполук і вказує на присутність 
незначної кількості конденсованих ароматич-

них сполук. Поглинання в області 280 нм 

характеризує наявність заміщених ароматич-

них ядер, а в області 300 нм присутність 
ненасичених карбонових сполук. 

Подальші дослідження складу коолігомерів 
нафтополімерної смоли проводили за 
допомогою ІЧ-спектроскопії. В ІЧ-спектрі 
коолігомеру, отриманого термічною (рис. 2, А) 

(без використання ініціатора) коолігомери- 

 
Рис. 1. УФ-спектр поглинання нафтополімерної 
смоли, отриманої з використанням олігопероксиду 

ТМПЕГ-9 

 

зацією фракції С9 піролізу дизельного палива, 
спостерігаються смуги поглинання з такими 

частотами в максимумах: 3024, 1604, 1512, 

1495, 1452, 880, 816, 784 та 756 см-1
 [6]. 

Наявність цих смуг дозволяє припустити 

наявність ароматичних сполук, в основному 
монозаміщених (інтенсивні смуги позапло-

щинних деформаційних коливань δCH при 756 

та 704 см-1
). 1,2-заміщені (756 см-1

), 1,2,4-

заміщені (880 см-1
) та 1,3,5-заміщені (816 см-1

) 

бензенові ядра мають меншу інтенсивність 
поглинання, отже, ароматичні сполуки з 
такими типами заміщення в коолігомері 
присутні в меншій мірі. Разом з вищевказа-
ними смугами, смуги при 3024 см-1

 (валентне 
коливання СН ядра) та смугами в діапазоні 
1604-1452 см-1

 (коливання ароматичного ядра) 
можуть указувати на наявність вінілтолуолу та 
псевдокумолу, що також підтверджується 
наявністю слабких смуг у діапазоні 1216-990 

см-1
. Водночас, у спектрі спостерігаються 

смуги поглинання насичених вуглеводнів. Це 
інтенсивні смуги валентних (2928, 2876 см-1

), 

деформаційних (1452 см-1
) та маятникових 
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Рис. 2. ІЧ-спектри поглинання коолігомерів, отриманих: 

А – без використання ініціатора; 
Б – з використанням ініціатора ТМПЕГ-9; 

В – з використанням ініціатора ПМПЕГ-35; 

Г – з використанням ініціатора ПМПЕГ-35. 
 

коливань груп (СН2)n при 752 см-1
 (n≥4). 

Останні мають підвищену інтенсивність внас-
лідок перекривання зі смугами поглинання 
бензенового кільця. Дуже слабкі смуги при 

3080 см-1
, 1640 см-1

 та смуги в області 995-

880 см-1
 свідчать про наявність незаполіме-

ризованих >С=С< груп. 

В ІЧ-спектрі поглинання коолігомеру 
отриманого при використанні ініціатора 
ТМПЕГ-9 (Б) спостерігаємо появу смуг 
поглинання ароматичних кислот з такими 

спектральними характеристиками: 

3300-2500 см-1 валентні (ν)ОН; 

1720-1670 см-1
- νС=О; 

1295 см-1
 – складові частоти 

950 см-1
 – позаплощинні деформаційні 

коливання -ОН. 

Водночас наявність смуг поглинання, на 
відміну від коолігомеру, отриманого терміч-

ною коолігомеризацією, при 1295 см-1
 та 

1100 см-1
 (коливання валентного зв’язку С-О 

естерів ароматичних кислот) разом з 
коливанням при 1720 см-1

(δС=О ароматичних 
естерів) указує на їх входження до структури. 

Разом з наявністю ароматичних фрагментів 
(3024, 1604, 1500, 1448, 884-784 та 748 см-1

) це 
підтверджує входження ініціатора ТМПЕГ-9 

до структури коолігомеру. Паралельно спосте-
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рігається істотне зменшення СН2-груп та 
монозаміщених бензенових ядер внаслідок 
реакції коолігомеризації, що є підтвердженням 

протікання хімічного процесу в очікуваному 
напрямку. 

При використанні ПМПЕГ-35 у якості 
ініціатора в ІЧ-спектрах (рис. 2, В) отриманих 
коолігомерів виявлені зміни. Як і у випадку 
використання ТМПЕГ-9, виникають смуги 

поглинання карбоксильних груп у діапазоні 
3300-2600 см-1

 (νОН), при 1705 см-1
 (δС=О), 

1300 см-1
 (складова частота) та 948 см-1

 

(позаплощинні деформаційні коливання -ОН) 

[6]. Збільшення інтенсивності смуг поглинання 
валентних 2928, 2860 см-1

 та деформаційних 
(1452 см-1 та 756 см-1

) коливань групи >СН2 

дозволяє стверджувати про значне збільшення 
їх кількості. Те саме можна відмітити стосовно 
естерного зв’язку, інтенсивність поглинання 
відповідних характеристичних груп зростає, 
отже, це підтверджує зростання їх кількості 
(закон Бугера-Ламберта-Бера). Це ілюструють 
смуги з частотами 1724 см-1

 (νС=О ароматичних 

естерів) 1248 та 1100 см-1
 (νC-O естерів 

ароматичних кислот). З іншого боку, смуга при 

950 (948 см-1
) є характерною для ланцюжка (-

О-СН2-СН2)n ПЕГу, та її зростання у випадку 
ПМПЕГ-35 свідчить про збільшення цього 
ланцюжка. Крім цього, спостерігається розши-

рення і зміна частоти 880 → 884 см-1
 смуги 

поглинання 1,2,4,5 – заміщених бензенових 
ядер у порівнянні з поглинанням коолігомеру, 
отриманого термічною коолігомеризацією, що 
свідчить про наявність фрагменту ініціатора в 
складі коолігомеру. 

Як і у випадку з використанням ТМПЕГ-9, 

у ІЧ-спектрі коолігомеру, отриманого з 
використанням ПМПЕГ-35, не спостерігається 
високої інтенсивності валентних (2950, 2860 

см-1
) і деформаційних (1376 см-1

) коливань 
смуг групи -СН3, що дозволяє зробити 

висновок, що метиленових груп у цих смолах 

міститься набагато більше, ніж метильних. Це 
стосується і смоли з ініціатором ППЕГ-35 (рис. 
2, Г), в якій, однак, спостерігається менша 
інтенсивність смуги при 756 см-1

, яка відно-

ситься до -СН2- груп, як і у випадку кооліго-

меру, отриманого з використанням пероксид-

ного ініціатора ПМПЕГ-9. Спектри кооліго-

мерів, отриманих з використанням ППЕГ-35 і 
ПМПЕГ-35, подібні щодо наявності карбо-

ксильних груп (3300-2500, 1700, 1290, 1150 та 
890 см-1

), однак, значне збільшення інтенсив-
ності смуги з максимумом при 1112 см-1

 і 
виникнення широкої розмитої смуги при 

3430 см-1
 можуть свідчити про утворення 

спиртових груп -ОН. 

 

Висновки 
Отримані результати можуть бути важли-

вими для пояснення поведінки коолігомерів 
смол при використанні в лакофарбовій, кар-

тонно-паперовій та гумово-технічній проми-

словості, а також для оцінки можливості їх 
використання в інших галузях у якості 
різноманітних добавок і модифікаторів. 
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Summary 

Kurtash Y.A., Subtelnyy R.O., Dzinyak B.O. 

INVESTIGATION OF THE COMPOSITION OF COOLIGOMERS  
OBTAINED IN THE PRESENCE OF OLIGOPEROXIDE INITIATORS. 

The composition of cooligomers obtained by cooligomerization in presence of oligomeric peroxides of 

C9 fraction of liquid products of hydrocarbons pyrolysis have been studied by IR- and UV-spectroscopy. 

The presence of functional groups (the hydroxyl groups) in obtained cooligomers was confirmed. 
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ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ, КРАТНОСТІ УПАРЮВАННЯ ВОДИ ТА  
ІНГІБІТОРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА ПРОЦЕСИ СОЛЕОСАДЖЕННЯ ТА КОРОЗІЇ 

Досліджені умови та можливості використання інгібітора серії «Ф» в установках термознесолювання 

води. 

Ключові слова: солеосадження, корозія, кратність упарювання, термознесолювання, інгібітор, 

карбонат. 

 

Значне споживання води на різні потреби з 
кожним роком зростає. Її підготовка з 
використанням найбільш розповсюдженого 
методу, заснованого на іонному обміні, 
потребує значних капіталовкладень Витрати 

води для енергетичних і технологічних потреб 

постійно зростають. Її підготовка для вказаних 
споживачів в основному проводиться хімічним 

способом, який оснований на іонному обміні. 
Однак цей спосіб потребує значних 

капіталовкладень на обладнання, яке при 

цьому використовується, а також великих 
витрат дорогих реагентів. Перспективніший 

метод термічного знесолювання води. Проте 
під час пароутворення відбувається значне 
упарювання води з поступовим підвищенням 

концентрації солей, які в ній містяться, що 

викликає інтенсивне відкладення солей. З 
іншого боку, висока мінералізація цирку-
люючих розсолів викликає інтенсивну корозію 

металічних поверхонь обладнання.  
У результаті ці процеси викликають труднощі 
в експлуатації таких установок.  

Інгібування таких небажаних процесів – 

найбільш прийнятний метод боротьби з ними. 

Витрати реагента-інгібітора в порівнянні з 
іншими методами обробки води мінімальні. 
Головний недолік цього методу – підбір 
інгібітора ведеться емпірично. Тому лише 
всебічні дослідження впливу інгібітора в 
конкретних умовах застосування (температура, 
мінералізація, кратність упарювання, тиск і 
т.ін.) визначають доцільність застосування 
того чи іншого інгібітора для певної системи. 

Правильно підібраний інгібітор може створити 

захисний ефект 85-90%. 

Аналіз вихідних даних зі складу та 
параметрів інгібованих систем рідин із 
солевмістом до 10 мг/л показує, що основний 

солеутворюючий компонент – іони кальцію. 

Згідно з літературними даними, кристалізація 
СаСО3 з таким якісним і кількісним складом 

іонів відбувається переважно в об’ємі рідини. 

Аніони, що безпосередньо впливають на 

кількість утворених відкладень – SO4
2-

, HCO3
-
, 

CO3
2-

, Cl. При цьому можливі такі шляхи 

інгібування утворення осаду [1-3]: 1 – 

уповільнення процесу перетворення кальцій 

гідрокарбонату до карбонату шляхом відпо-

відних утруднень винесення реакційного 
карбон (ІV) оксиду з рідкої фази в газову, а 
також впливом на стан рівноваги швидких 
зворотних реакцій у розчині штучним 

уведенням у систему послідовно-паралельних 
реакцій нових стадій, за участю реагентів, 
продуктів перетворення обов’язкових стадій 

і добавок, використанням від’ємного 

каталізу та ін.; 2 – створення утруднень на 
стадії масопередачі обмежено розчинного 
кальцій карбонату із рідкої фази в тверду 
вар’юванням швидкістю формування центрів 
кристалізації на поверхні та в об’ємі величинами 

параметрів, що входять в рівняння швидкості 
цієї стадії, стаціонарною кількістю центрів 
кристалізації та ін.; 3 – перерозподіл швидкостей 

накопичення твердої фази у вигляді суспензії 
карбонату і власне солевих відкладень на 
поверхні; 4 – різноманітні комбінації варіантів 1-

3, які відрізняються неоднаковим питомим 

вкладом кожного з варіантів. 
Важливий і той факт, що кожний із 

варіантів можна здійснити добавками певних 

інгібіторів. Звичайно, в кожному конкретному 
випадку механізм дії інгібітора може виявитися 
різним. Іншими словами, не можна шукати 

інгібітори, які б повністю задовольняли абсо-
лютно всім варіантам захисного інгібування, 
що зустрічаються на практиці. Очевидно, таких 
інгібіторів і бути не може. 

Структура, фазовий і кількісний склад 

накипу залежать від температури цирку-

люючого розчину (температура за ходом руху 
циркулюючого розчину міняється), тому місце 
введення інгібітора в систему має важливе 
значення. Очевидно, корозійні процеси також 

будуть відбуватися на різних ділянках із 
різними швидкостями. 
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Присутність у циркулюючій рідині 
великих кількостей сульфат-іонів у сполученні 
з хлорид-іонами повинно сприяти збільшенню 

пористості шару накипу, щоприводить до 

збільшення піттігової корозії. Положення 
ускладнюється присутністю у воді напів-
зв’язаного СО2, що виділяється під час 
розкладання НСО3

-
, і розчиненого кисню. 

Сумісна їх присутність приводить до того, що 
корозія відбувається двома паралельними 

шляхами з водневою та катодною деполя-
ризацією. Враховуючи цей фактор, на захисній 

металічній поверхні доцільно мати тонкий шар 
(який незначно впливає на теплообмінні 
процеси) кальцій карбонату для уповільнення 
корозійних процесів, а роль інгібітора звести 

до регулювання товщини цього шару. 
Температурний режим у термознесолю-

вальних установках дозволяє допустити, що 

включення кальцій і магній сульфатів у склад 

накипу повинні бути незначними, тому вплив 
інгібітора повинен бути спрямований на 
попередження кристалізації кальцій карбонату 
та уповільнення корозійних процесів. 

Методика експерименту 

Швидкість корозії в досліджуваних водах 
вимірювалася гравіметричним методом [4]: 

визначались втрати маси металу зразків до та 
після випробовувань. Утворені відкладення 
солей знімалися з поверхні металу інгібованою 

хлоридною кислотою і за різницею ваги до і 
після обробки визначалася швидкість 
солеосадження на поверхні металу. 

У такий спосіб під час експерименту 
визначалися значення трьох величин маси: go– 

початкова маса металічного зразка; g1– маса 
зразка після досліду; g2– маса зразка після 
обробки інгібованою хлоридною кислотою. За 
різницею визначалися корозійні втрати металу. 
Віднесення вказаної різниці до досліджуваної 
поверхні (S) та часу досліду (t) і дає значення 
швидкості корозії Кмас. (г/м

2
 · год): 

Кмас. = (go - g2 )/ S · t. 

За різницею мас (g1-g2) визначали кількість 
утворених солевих відкладень і відповідно 
швидкість солеосадження Смас.:   

Смас.= (g1-g2)/ S · t. 

За описаною методикою точність 
визначення Кмас. і Смас. під час визначення маси 

металу з точністю до 0,1 мг, при площі зразків 
2910 мм2

 протягом 3-х годин випробовувань 
складає приблизно 0,11 г/м2

 · год. 

Для нівелювання експериментальної 
похибки проводили паралельні виміри на двох 
ідентичних зразках, та в деяких випадках 
дублюванням дослідів. 

Інгібована кислота для розчинення солевих 
відкладень використовувалась складу: хлорид-

на кислота – 20%, уротропін – 0,5% [5]. Такий 

склад встановлений за критерієм допустимих 

втрат маси: при видержуванні 3-5 хвилин 

втрати маси зразків для вуглецевої сталі 
складають 0,1-0,7 мг, що не виходить за межі 
експериментальної похибки. Втрати зразків із 
нержавіючої сталі практично дорівнюють 
нулю. 

Захисна дія інгібітора (%) від корозії – ЗДК 
і від солевідкладення – ЗДС розраховувалися за 
формулами [6]: 

ЗДК= (Кмас.о - Кмас.1 / Кмас.о) · 100;  

ЗДС = (Смас.о - Смас.1/ Смас.о) · 100 

Лабораторна установка для вивчення 
швидкостей солевідкладення і корозії (рис.1), 

виходячи з поставленого завдання, повинна 
задовольняти ряду вимог. Це, перш за все, 
потрібно підтримувати динамічний режим і 
термостабілізацію розчину, проведення проце-
су в кінетичній області. Перемішування та 
термостабілізація розчину проводилася за 
допомогою магнітної мішалки з електро-

підігрівом, що стабілізувався за допомогою 

контактного термометра, який дозволяв 
підтримування температури з точністю ± 1 

оС. 

Швидкість обертання мішалки – 500 об./хв..  

 
Рис. 1. Лабораторна установка для вивчення 

швидкості солеосадження і корозії: 
1 – магнітна мішалка; 2 – стакан термостійкий;  

3 – металічні зразки; 4 – пластикова кришка;  
5 – контактний термометр; 6 – контактне реле. 
 

Перевірка впливу магнітного поля мішалки 

на процеси солеосадження та корозії дала 
результати, наведені в таблиці 1, які вказують, 
що заміна магнітної мішалки на механічну не 
викликає змін величин Кмас. і Смас.(г/м

2
·год), які 

не виходили за межі експериментальної 
похибки. 

Спеціальними дослідами встановлено, що 
для забезпечення кінетичного режиму процес 
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потрібно проводити при об’ємі 800 см3
 і 

швидкості перемішування 500 об/хв. За таких 
умов швидкості солеосадження і корозії не 
залежать від загального часу вимірювання.  

 

Спосіб 

перемішування 
Кмас. ,  
г/м2

·год 
Смас.,  
г/м2

·год 

Магнітна мішалка 
Мікромотор з 
лопасною мішалкою 

1,07 

0,96 

3,16 

3,13 

 

Відтворюваність результатів перевірялася 
у серіях експериментів. Середнє відхилення 
складає 5-10% для швидкості солевідкладення 
та 8-14% для швидкості корозії.  

 

Результати та їх обговорення 
Вихідна вода, яка використовувалася в 

експеримент, мала показники: загальний соле-
вміст – 261,5 мг/л; рН=7,2; твердість 
карбонатна – 1,6 мг-екв/л; загальна твердість – 

4,5 мг-екв/л. 

Приготування модельних середовищ з 
вищою мінералізацією проводилося упарюван-

ням вихідної води у вакуумі при 70 
оС, 

відповідно до умов в установках термознесо-

лювання. Межа концентрування складала 
10 мг/л, що відповідає кратності упарювання 
(Ку) 40 вихідної води. 

Порівняння експериментальних і теоре-
тичних даних показало, що вихідна вода при 

відносно невеликих кратностях упарювання 
(Ку =7; 15) утворює осаду менше, ніж це 
теоретично можливо. При вищих коефіцієнтах 
упарювання (Ку = 25; 40) кількість осаду 
перевищує можливу кількість кальцій карбо-

нату, і ця різниця суттєво зростає з ростом 

кратності упарювання. Очевидно, поряд з 
кальцій карбонатом відбувається кристалізація 
і його сульфату.  

У таблиці 2 наведені експериментальні 
значення швидкостей корозії і солевідкла-
дення, а також захисної дії інгібітора в 
широкому діапазоні температур і кратностей 

упарювання.  
Для виявлення можливості застосування 

інгібітора в тракті підживлювальної води в 
установках знесолювання визначені швидкості 
корозії і солевідкладення на поверхні вугле-
цевої сталі в середовищі вихідної води 

(табл..2, №1-6). Як видно з таблиці, Кмас. і С мас. 

мають досить низькі значення, причому вони 

практично однакові. Очевидно, утворені 
відкладення представлені в основному 
продуктами корозії. Підтвердженням цьому і 
темно-коричневий колір утворених відкладень 
(відкладення в дослідах із високими Ку білого 

кольору і розчиняються в інгібованій 

хлоридній кислоті з виділенням газу, тобто 
переважно кальцій карбонат). 

Збільшення кратності упарювання до Ку=7 

практично не сприяє розвитку корозійних 
процесів, чого не можна сказати про процеси 

солеосадження – швидкість солеосадження 
суттєво зростає (табл. 3, №7-16). Це поясню-

ється тим, що при значному солевмісті 
спостерігається відкладення кальцій карбонату 
і сульфату. При цьому цікаво відзначити, що 
при переході від Ку=7 до вищих Ку=15; 25; 40; 

90; 250, не спостерігається залежності швид-

кості солеосадження від кратності упарювання 
(табл. 2).  

Оскільки кількість утвореного осаду в 
об’ємі розчину суттєво залежить від Ку, то 

відносна незалежність швидкості солеосад-

ження від кратності упарювання може 
пояснюватися наявністю лімітуючої стадії 
масоперносу: 

СаСО3 ⇄ СаСО3 ⇄ СаСО3 

тв.  у розчині  поверхня 
металу 

     

CaSO4 ⇄ CaSO4 ⇄ CaSO4 

тв.  у розчині  поверхня 
металу 

 

Підвищення температури від 30 до 90 
оС 

приводить до закономірного збільшення швид-

костей солеосадження і корозії, що цілком 

зрозуміло з погляду загальних закономір-

ностей залежності хімічних процесів від 

температури. При 100 
оС спостерігаються 

швидкості солеосадження і корозії значно 

менші, ніж це мало б бути виходячи із 
вказаних закономірностей. Очевидно, тут 
відіграють роль такі фактори: зменшення 
розчинності О2 і СО2, а також зміна 
молекулярної структури води у зв’язку з її 
кипінням. Екстраполюючи дослідні дані на 
реальну установку, можна очікувати, що 
процеси відкладення солей і корозії на 
поверхні металу теплообмінного обладнання 
будуть відбуватися інтенсивніше, ніж у 
випарювальній камері – у ній утворення осаду 
солей буде відбуватися переважно в об’ємі 
рідини. 

Ефективність захисної дії інгібітора в 
середовищі вихідної води залежно від темпе-
ратури і концентрації інгібітора складає від 6 

до 86%. За температури 70 
оС оптимальна 

концентрація інгібітора Ф-1 дорівнює 20 мг/л 
(ЗД=7-58%). Зменшення і збільшення його 
концентрації призводить до зменшення ефек- 
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Таблиця 2 

Залежність захисної дії інгібітора Ф-1 від процесів солеосадження та корозії  
за різних температур і кратностей упарювання води 

Кмас. С мас. № 

п/п 

Ку  Т,
оС 

г/м2
 ч 

[Инг.], 
мг/л 

ЗДк,% ЗДс, % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

25 

25 

40 

40 

40 

40 

90 

90 

250 

250 

30 

30 

50 

50 

70 

70 

30 

30 

50 

50 

70 

70 

90 

90 

100 

100 

30 

30 

50 

50 

70 

70 

90 

90 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

1,00 

0,21 

1,20 

0,54 

1,65 

0,77 

0,89 

0,20 

1,25 

0,40 

1,80 

0,80 

1,90 

1,10 

0,44 

0,35 

1,20 

0,45 

1,24 

0,80 

1,40 

1,20 

1,50 

1,10 

1,00 

0,88 

0,91 

0,92 

0,90 

0,85 

0,90 

1,42 

0,85 

0,80 

0,90 

0,13 

1,12 

0,60 

1,60 

0,89 

1,10 

0,14 

2,70 

0,80 

4,00 

1,70 

4,60 

2,50 

0,80 

0,70 

1,36 

0,37 

4,50 

1,80 

3,90 

1,90 

3,70 

2,60 

3,64 

2,25 

3,13 

2,52 

1,52 

3,07 

2,80 

4,20 

2,91 

1,25 

– 

20 

– 

20 

– 

20 

– 

20 

– 

20 

– 

20 

– 

20 

– 

20 

– 

20 

– 

20 

– 

20 

– 

20 

– 

20 

– 

10 

20 

40 

– 

20 

– 

20 

– 

79 

– 

50 

– 

52 

– 

78 

– 

69 

– 

56 

– 

43 

– 

20 

– 

62 

– 

36 

– 

17 

– 

25 

– 

11 

– 

-1 

-1 

13 

– 

14 

– 

8 

– 

86 

– 

45 

– 

44 

– 

87 

– 

69 

– 

58 

– 

45 

– 

17 

– 

73 

– 

59 

– 

46 

– 

28 

– 

39 

– 

15 

52 

-2 

– 

43 

– 

57 

 

тивності його захисної дії. За нижчих 
температур, в умовах тракту підживлювальної 
води, захисна дія інгібітора по солевідкла-
денню збільшується до 86%. Саме такі 
значення ефективності (ЗД=80-95%) харак-
терні для інгібітора Ф-1 в умовах його 

традиційного застосування – в системах обо-

ротного водопостачання промислових підпри-

ємств. Така ж залежність від температури 

спостерігається і для захисної дії від корозії. 
Для більш мінералізованих розчинів 

зберігаються практично ті ж температурні 
закономірності інгібуючої дії (табл. 2). 

Ефективність захисної дії інгібітора від 

солеосадження та корозії збільшується зі 
зниженням температури і дорівнює при 30 

оС 

87 і 78% відповідно. Оптимальна концентрація 

Ф-1 при 70 
оС і Ку=7 дорівнює 20-25 мг/л. При 

кратностях упарювання Ку=40 оптимальна 
концентрація інгібітора залишається практич-

но такою ж.  

Отже, ефективність захисної дії інгібітора 
Ф-I за концентрації 20-25 мг/л для 
досліджуваних середовищ і температурі 70 °С 

такі: при  Ку=7: ЗДК=56-58%, ЗДС =58-68%;  

при Ку=15: ЗДК=17%, ЗДС=46%; при Ку=25: 

ЗДК=11%, ЗДС=39%; при Ку=40:  ЗДК= –1, 

ЗДС=52%; при  Ку= 90: ЗДК=14%, ЗДС=43%; 

при Ку=250: ЗДК=8%, ЗДС=57%. 

Для порівняння інгібуючої дії Ф-1 на 
досліджуване мінералізоване середовище про-
ведені дослідження інших загальновідомих інгі-
біторів [7-9]: оксіетилідендифосфонової кисло-
ти (ОЕДФ), карбоксиметилцеллюлози (КМЦ). 
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Таблица 3 

Захисна дія оксіетилідендифосфонової кислоти і карбоксиметилцеллюлози від процесів  корозії та 
солеосадження та їх вплив на швидкості цих процесів. Т=70 

оС, Ку=40. 

Швидкість, г/м2 
·ч Захисна дія, % 

№ [Інгібітор], мг/л 
Кмас. Смас. ЗДк ЗДс 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

–  

ОЭДФ – 20 

ОЭДФ – 60 

ОЭДФ – 120 

ОЭДФ – 240 

КМЦ   – 250 

КМЦ   – 750 

КМЦ – 1500 

КМЦ – 3000 

1,00 

1,50 

1,10 

0,92 

0,89 

1,58 

1,29 

0,96 

1,13 

3,20 

2,48 

2,28 

2,62 

1,57 

2,85 

2,20 

2,74 

3,44 

– 

-48 

-6 

0,8 

11 

-58 

-29 

-9 

-13 

– 

43 

26 

26 

48 

10 

31 

6 

7,5 

 

Результати дослідження наведені в таблиці 
3. Із таблиці видно, що обидва інгібітори 

проявляють деяку захисну дію від солео-

садження: ОЕДФ – 23-48%; КМЦ – 6-31%, що 
значно нижче відзахисної дії інгібітора Ф-1. 

Можливий пошук синергічних сумішей інгі-
бітора Ф-1 з іншими інгібіторами застосовно 

до особливостей високомінералізованих сере-
довищ. 

Антикорозійна дія ОЕДФ і КМЦ або 
відсутня, або незначна (табл. 3). 

Висновки 
1. Швидкості корозії та солевідкладення 

досліджуваної мінералізованої води мало 
залежать від кратності упарювання в 
діапазоні концентрації солей 2÷60 г/л. 

2. Ефективність інгібітора Ф-1 у мінера-
лізованій воді при 70 

оС складає 10÷50% по 
корозії та 40÷60% по солеосадженню. 

3. За одержаними даними можна прогно-

зувати швидкості корозії та солевідкла-
дення на вуглецевій сталі в мінералізо-

ваному середовищі (Ку=10, Т=70 
оС, 

[О2]=50 мкг/л): 0,036-0,062 мм/рік і 0,30-

0,46 мм/рік відповідно. За присутності 
інгібітора Ф-1 (25 мг/л) указані величини 

зменшуються відповідно до 0,034-

0,040 мм/рік і 0,16-0,18 мм/рік. 
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Summary 

Mykhailovska T.N., Voloschuk Yu.V. 

EFFECT OF TEMPERATURE, WATER VAPORIZATION RATIO AND  
INHIBITOR COMPOSITION ON THE SALT DEPOSITION AND CORROSION PROCESSES.  

Conditions and possibilities of “Ф” series inhibitor in thermal desalting installations are studied. 
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ОДЕРЖАННЯ АКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ ГАЗОФАЗНОЮ КОНДЕНСАЦІЄЮ  
НА B–P–Mo–Ca–OX КАТАЛІЗАТОРІ 

Досліджено процес одержання акрилової кислоти шляхом конденсації оцтової кислоти з 

формальдегідом у газовій фазі на Р-В-Мо-Са-Ох/SiO2 каталізаторі. Встановлено вплив вмісту оксиду 

кальцію в каталізаторі на конверсію оцтової кислоти, селективність і вихід акрилової кислоти. 

Досліджено вплив температури на закономірності перебігу процесу конденсації. Знайдено оптимальний 

серед досліджених за вмістом оксиду кальцію каталізатор. 

Ключові слова: Гетерогенний каталіз, газофазна альдольна конденсація, акрилатні мономери, оцтова 

кислота, акрилова кислота, формальдегід. 

 

Постановка завдання  
Акрилова кислота (АК) є цінним 

органічним продуктом з погляду можливості її 
використання в різних галузях промисловості, 
побуті, косметології. Особливу цінність мають 
полімери на основі АК та її похідних, які 
володіють хорошими технічними властивос-
тями [1]. У промисловості АК в основному 
одержують шляхом окиснення пропілену або 
пропану. Проте дані процеси супроводжується 
утворенням великої кількості побічних 
продуктів окиснення [2], що значно збільшує 
затрати на розділення продуктів реакцій. Ми 

пропонуємо отримувати АК шляхом 

газофазно-каталітичної конденсації оцтової 
кислоти (ОК) з формальдегідом (ФА). 

Нами попередньо встановлено, що B2О3–

Р2О5–МоО3/SiO2 каталізатор ефективний у 

процесі газофазної конденсації карбонових 
кислот [3]. Метою даної роботи є модифікація 
розробленого каталізатора для збільшення 
селективності процесу за основним продуктом 

– акриловою кислотою. 

Методологічна частина  

Для досліджень використовували ката-
лізатори на основі суміші оксидів B2О3, Р2О5, 

МоО3 на силікагелевому носії. Всі ката-
лізатори приготовлені за методикою [4]. 

Масовий вміст оксидів бору, фосфору і 
молібдену в усіх каталізаторах становив 10 %, 

15 % і 3 % відповідно. Мольне відношення 
СаО/МоО3 в каталізаторах К1-4 було відповідно 
0,1; 0,2; 0,5 та 1,0. Реакцію конденсації 
здійснювали в реакторі проточного типу з 
імпульсною подачею реагентів і стаціонарним 

шаром каталізатора. Продукти реакцій 

аналізували хроматографічним методом. 

Для визначення вищого за вмістом оксиду 
кальцію каталізатора для процесу конденсації 
ОК з ФА були здійснені дослідження при 

мольному співвідношенні ОК:ФА = 1:1, 

температурах 563 – 683 К та часі контакту 
12 с. 

Обговорення результатів  

З одержаних результатів (рис. 1) видно, що 
активність каталізатора при збільшенні вмісту 
оксиду кальцію поступово зростає до 

досягнення мольного відношення СаО/МоО3 = 

0,5.  Подальше підвищення вмісту оксиду 
кальцію майже не впливає на конверсію 

вихідних реагентів, тому подальше збільшення 
вмісту СаО недоцільне.  
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Рис.1. Залежність конверсії ОК від вмісту СаО в 

каталізаторі . Час контакту 12 с. 
Мольне співвідношення ОК:ФА = 1:1. 

 

Вміст оксиду кальцію має невеликий вплив 
на селективність процесу конденсації оцтової 
кислоти з формальдегідом (рис. 2). Вико-

ристання всіх вищевказаних каталізаторів 
забезпечує перебіг процесу з високою 

селективністю – понад 80 %, за винятком 

каталізатора з найменшим вмістом СаО за 
невисоких температур. Максимальна селек-
тивність утворення акрилової кислоти  – 85,7 

% та 85,9 % досягається на каталізаторах з 
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співвідношенням СаО/МоО3 0,5 і 1,0 

відповідно при температурі 623 К. Додавання 
оксиду кальцію до каталізатора B2О3–Р2О5–

МоО3/SiO2 забезпечує високу селективність 
утворення акрилової кислоти навіть при 

високих температурах здійснення процесу. 
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Рис.2. Залежність селективності утворення та 
виходу АК від вмісту СаО в каталізаторі. Час 

контакту 12 с.  
Мольне співвідношення ОК:ФА = 1:1. 

 

Як видно з рис. 2, вплив вмісту оксиду 
кальцію в каталізаторі на вихід акрилової 
кислоти аналогічний до його впливу на 
конверсію оцтової кислоти (селективність 
утворення акрилової кислоти мало залежить 
від складу каталізатора). Максимальний вихід 

останньої спостерігається при температурі 683 

К і становить 44,8 % на каталізаторі з мольним 

відношенням СаО/МоО3 0,5. Тому можна 
зробити висновок, що каталізатор з таким 

вмістом оксиду кальцію оптимальний серед 

досліджених каталізаторів. 
Температура здійснення процесу 

конденсації має аналогічний вплив на всіх 

розроблених каталізаторах. Конверсія оцтової 
кислоти збільшується прямо пропорційно до 
підвищення температури (рис.3). Максимальну 
конверсію вихідних реагентів – 54,8 %  

отримано на оптимальному з досліджених 
каталізаторів при температурі 683 К. На 
селективність утворення акрилової кислоти 

температура має значно менший вплив, ніж на 
конверсію насиченої кислоти. Залежність 
селективності процесу конденсації від 

температури має екстремальний характер, так, 
при температурі 623 К спостерігається макси-

мум селективності за акриловою кислотою – 

85,7 %. При подальшому підвищенні темпе-
ратури селективність знижується від 85,7 % 

(623 К) до 81,7 % (683 К) У зв’язку з 
незначним впливом температури на 
селективність залежність виходу ненасиченої 

кислоти від температури аналогічна до 
залежності конверсії вихідної кислоти від 

температури здійснення процесу. 
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Рис.3. Залежність конверсії ОК, селективності 
утворення АК та виходу АК  від температури. 

Мольне співвідношення ОК:ФА = 1:1. 

Співвідношення СаО/МоО3 = 0,5 %. 

 

Висновки. 

Здійснені дослідження показують, що 
оптимальний серед досліджених каталізаторів 
конденсації формальдегіду з оцтовою кисло-

тою каталізатор з мольним співвідношенням 

СаО/МоО3 = 0,5. Застосування даного ката-
лізатора дозволяє досягнути конверсії оцтової 
кислоти 54,8 %, виходу акрилової кислоти 44,8 

% при селективності її утворення 81,7 % за 
температури здійснення процесу 683 К. 
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Summary 

Nebesnyi R.V., Ivasyv V.V., Zhyznevskyi V.M., Shybanov S.V., Dmytruk J.V. 

OBTAINING OF ACRYLIC ACID BY GAS PHASE CONDENSATION  
ON B–P–Mo–Ca–OX CATALYST 

The process of acrylic acid obtaining by acetic acid condensation with formaldehyde on the Р–В–Мо–

Са–Ох/SiO2 catalyst in gas phase has been investigated. The effect of calcium oxide content in catalyst on 

the acetic acid conversion, selectivity and yield of acrylic acid has been determined. The effect of 

temperature on the process of condensation has been investigated. The optimum catalyst by the content of 

calcium oxide has been found. 
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Інститут хімії та хімічних технологій 

СИНТЕЗ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ МОНОМЕРІВ ТА ІНІЦІАТОРІВ  
НА ОСНОВІ ЖИРНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ 

Описано одержання функціональних похідних метилового естеру епоксистеаринової кислоти за 

оксирановим кільцем та естерною групами. Отримано ряд поверхнево-активних і пероксидовмісних сполук 

і мономерів. Установлено основні закономірності перебігу реакцій та основні характеристики продуктів. 

Проаналізовано ІЧ-спектри отриманих продуктів. 

Ключові слова: олеїнова кислота, метил олеат, переестерифікація, епоксидування, поверхнево-

активна речовина, пероксид, мономер, інфрачервоний спектр. 

 

1. Постановка проблеми та її зв'язок з 

важливими науковими завданнями.  

Сьогодні однією із найважливіших проб-

лем хімії і технології органічних речовин є 
створення екологічно чистих матеріалів на 
основі відновлювальної сировини [1]. У 

зв’язку з цим у провідних країнах світу 
швидкими темпами розвивається хімія і 
технологія альтернативних видів сировини для 
хімічної промисловості. Одним із основних та 
найбільш перспективних напрямів вважається 
„зелена хімія”, що базується на хімічній 

модифікації сполук природного та біотехно-

логічного походження. У зв’язку з цим похідні 
тригліцеридів жирних кислот, які є основою 

усіх жирів та олій, розглядають як перспек-
тивну сировину для багатьох галузей хімічної 
промисловості [2].  

У світі переробкою рослинних олій у знач-

ному масштабі виробляються естери жирних 
кислот – біодизель [3]. Оскільки переважна 
більшість жирних кислот, що містяться в 
рослинній сировині містять значну кількість 
подвійних зв’язків С=С, розробляються 
екологічно чисті процеси епоксидування для 
одержання цінних продуктів, що здатні 
замінити аналогічні продукти нафтового 
походження [4]. На їх основі можна отримати 

велике різноманіття цінних сполук - похідних 

за оксирановим кільцем та естерною групою. 

Одним із перспективних напрямів роботи є 
створення реакційноздатних сурфактантів, 
мономерів і ініціаторів для модифікації 
міжфазної поверхні колоїдних систем різних 
класів [5]. Відомо, що включення у молекули 

сполук фрагментів речовин природного 
походження - вуглеводів, амінокислот, ліпідів 
у багатьох випадках забезпечує біологічну 
толерантність матеріалів на їх основі та може 
сприяти розробці різноманітних матеріалів 
біомедичного призначення. 

Останнім часом опубліковано ряд дослід-

жень, присвячених отриманню функціоналізо-

ваних похідних рослинних олій за подвійними 

зв’язками епоксидуванням і наступним 

приєднанням різних реагентів за введеними 

функціями. Так, при взаємодії олії та 
індивідуальних естерів ВНЖК із пероксимура-
шиною, пероксиоцтовою кислотами [6], а 
також гідроген пероксидом у присутності 
ензимів [7] або на гетерогенних каталізаторах 
[8] отримано відповідні діоли або епоксипохід-

ні та на їхній основі поверхнево-активні 
суміші [9]. Однак про синтез поліфункціональ-
них мономерів і пероксидовмісних сполук із 
прогнозованою стабільністю, у тому числі 
поверхнево-активних, на основі продуктів 
перетворення рослинних олій інформації не 
було знайдено.  

Мета роботи – одержання на основі 
метилового естеру 9,10-епоксистеаринової 
кислоти, нових типів ініціаторів і мономерів, 
зокрема поверхнево-активних. 

2. Методологічна частина 

2.1. Вихідні реагенти та методи їхньої 

очистки 

Олеїнову кислоту кваліфікації х.ч., 

очищали кристалізацією з 10%-го розчину в 
метанолі при -20°С. Метанол, н-бутанол, 

етилцелозольв кваліфікації х.ч., абсолютували 

та переганяли. Сульфатну кислоту, натрій 

гідроксид, хлоридну кислоту, оцтову кислоту, 

гідроген пероксид, ефірат трьохфтористого 

бору, діазобіциклооктан, тетраетилбензил-

амонійхлорид, літій, сульфат магнію, сульфат 

натрію, монометиловий ефір поліетилен-

гліколю-550 (ПЕГ550ММЕ), монометиловий 

ефір поліетиленгліколю-200 (ПЕГ200ММЕ) 

використовували кваліфікації “х.ч.” Розчин-

ники (хлороформ, 2-пропанол, дихлорометан, 

гексан) використовували кваліфікації “х.ч.” 

після додаткової очистки згідно методик [10]. 
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Бензоїлхлорид використовували кваліфікації 
“х.ч”, безпосередньо перед використанням 

додатково переганяли. Трет-бутилгідро-

пероксид 84%-ний розчин, переганяли при 

зниженному тиску. Характеристики речовин 

відповідали літературним [11]. 

2.2. Методи аналізу 
Аналітичні методики: Кислотне число 

визначали титруванням 0,5 N розчином NaOH 

у етанолі, йодне число - за методикою Війса-
Гануса, естерне число омиленням, вміст 
активного кисню визначали йодометрично, а 
епоксидне число – прямим титруваням 0,1 N 

розчином хлоратної кислоти в льодяній 

оцтовій в у присутності тетраетиламоній-

броміду [12].  

ІЧ-спектри знімали на спектрофотометрі 
“Specord M80” у тонкій плівці. 

Хід реакції та індивідуальність сполук 

контролювали за допомогою тонкошарової 
хроматографії на пластинках Silica gel 60 F254 

(Merсk), елюент – гексан : етилацетат (10 : 4) 

та газорідинної хроматографії на хроматографі 
„Buck Scientific”, капілярна колонка MXT-5 

(метилфенілсилоксан, 5% фенільних груп) 

довжиною 30 м, полумяно-іонізаційний 

детектор. 

2.3. Методики синтезу 
Монопероксималеїнова кислота (розчин у 

дихлорметані)(ПМК/ДХМ). До 2,34 г 87%-

ного гідроген пероксиду (0,06 моль) у 30 мл 
дихлорметану (ДХМ) при 0-2

°С додавали 

6,86 г (0,07 моль) малеїнового ангідриду, 
витримували 2 год при перемішуванні, 
відфільтровували малеїнову кислоту. Отриму-

вали 15% розчин, який безпосередньо вико-

ристовували. 

Пероксибензойна кислота (розчин у 

дихлорметані) (ПБК/ДХМ). До суміші 40 мл 
2-пропанолу, 0,1 г магній сульфату, 13 г (0,125 

моль) 32,5 %-ного гідроген пероксиду при 

інтенсивному перемішуванні при 10-15 °С 

послідовно додавали 12,7 мл (0,14 моль) 30%-

ного водного розчину NaOH і 6,7 мл 

(0,057 моль) бензоїлхлориду в 30 мл ДХМ, 

витримували 15 хв. Суміш доводили до pH=5 

35%-ною сульфатною кислотою. Водно-

спиртову фазу екстрагували тричі по 15 мл 
ДХМ. Органічні фази промивали водою і 
сушили над MgSO4. Отримували 8 г перокси-

бензойної кислоти (вихід 95%) у вигляді 5,4%-

ного розчину в ДХМ, який безпосередньо 
використовували для епоксидування. Вихід 

95%. 

Метил-цис-9,10-епокси-октадеканоат (3) 

(МЕС). До 62,12 г 5,6%-ного розчину 

(0,025 моль ПБК) ПБК/ДХМ повільно додава-
ли 7,4 г (0,025 моль) метилолеату при 10-15°С, 

витримували 5 год. Реакційну суміш послідов-
но промивали 15 % розчином натрій гідро-

карбонату і водою до нейтральної реакції, 
сушили над Na2SO4. Очищали перегонкою на 
короткому шляху, відбирали фракцію з т. кип. 

160-170 °С (при 0,1-0,2 мм рт. ст.). Отримали 

7,1 г світло-жовтої рідини.  

Метил-транс-9(10)-Гідрокси-10(9)-малеї-

нат-октадеканоат (4) (МЕСНМК). До 26,42 г 
15%-ного розчину ПМК/ДХМ (0,03 моль 
ПМК) при охолодженні до 5-10

°С та 
перемішуванні додавали 8,94 г (0,03 моль) 
метилолеату. Витримували до повної витрати 

пероксикислоти (5 год). Після закінчення 
реакції органічний шар відділяли, промивали 

холодним 15%-ним розчином соди, водою, 

сушили над Na2SO4, витримували витримували 

при залишковому тиску 0,1 мм рт ст при 60 °С. 

Отримали 11,8 г в’язкої прозорої рідини.  

Метил-транс-9(10)-гідрокси-10(9)-буток-

си-октадеканоат (5) (МЕСБ). До суміші 3,12 г 
(0,01 моль) епоксиестеру (3) і 3,7 г (0,05 моль) 
1-бутанолу і 0,005 г бензилтриетиламоній 

хлориду при інтенсивному перемішуванні 
додавали 0,08 г (0,002 моль) порошкоподіб-

ного NaOH і витримували при 60°С впродовж 

4 год. Суміш нейтралізували, промивали 

водою, сушили над натрій сульфатом, витри-

мували при залишковому тиску 0,1 мм рт ст 
при 60 °С впродовж 2 год. Отримали 2,7 г 
в’язкої світло-жовтої рідини.  

Метил-транс-9(10)-(3-трет-бутилперокси-

3-метил-бутокси)-10(9)-гідрокси-октадеканоат 

(6) (МЕСОП) отримали за аналогічною 

методикою (5) реакцією між МЕС та 3,3-

диметил-3-перокси-трет-бутил-бутанолом. 

Метил-транс-9(10)-гідрокси-10(9)-трет-

бутилгідроперокси-октадеканоат(7) 

(МЕСТБГП). До розчину 0,34 мл (0,003 моль) 
трет-бутилгідропероксиду у 10 мл ДХМ 

додали каталітичну кількість бор флуорид 

етерату і витримували при 30-40°С 10 хв. 
Потім додавали по краплях розчин 0,55 мл 

(0,0015 моль) епоксиестеру (3) у 10 мл ДХМ і 
реакційну суміш витримували при 60 °С 

протягом 3 год. Перебіг реакції контролювали 

за зміною вмісту активного кисню. Після 
завершення реакції суміш розводили гексаном, 

промивали водним насиченим розчином NaCl, 

водою і сушили над MgSO4. Відігнали роз-
чинник, залишок витримували при залишко-

вому тиску 1 мм рт ст протягом при 30 °С 

6 год. Отримали 0,5 г в’язкої безбарвної 
речовини.  
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2-Етоксиетил цис-9,10-епокси-октадеканоат 

(8) (ЕЕС). До 1,16 г (0,0064 моль) етил-

целозольву в атмосфері аргону додавали 

0,00075 г (0,0001 моль) літію до розчинення. 
Потім додали 1,54 г (0,0048 моль) епокси-

естеру (3) і витримували при 100 °С протягом 

4 год. Суміш розводили гексаном і пропускали 

через колонку з Al2O3, витримували при 

залишковому тиску 1 мм рт ст протягом 4 год 

при 80°С. Отримали 1,7 г прозорої в’язкої 
рідини.  

Монометил-ПЕГ естери цис-9,10-епокси-

стеаринової кислоти (МЕС+ПЕГ550ММЕ, 

МЕС+ПЕГ200ММЕ) (9,10). Отримували за 
аналогічною методикою (8) реакціями між 

МЕС і ПЕГ550ММЕ та ПЕГ200ММЕ. 

Отримали 7,2 г та 5,3 г безбарвних твердих 
продуктів відповідно. 

2-Етоксиетиловий естер транс-9,10-

трет-бутилгідропероксистеаринової кислоти 

(11) (МЕСЕЦТБГП). До розчину 0,08 мл (0,008 

моль) трет-бутилгідропероксиду у 5 мл 

дихлорметану додавали краплю бор флуорид 

етерату, витримували 10 хв при 30-40°С. Потім 

поступово додавали розчин 0,12 г 
(0,0004 моль) сполуки (6) у 2 мл 
дихлорметану, витримували протягом 6 год 

при 60 °С. Суміш розводили гексаном, 

промивали послідовно розчином NaCl, водою, 

сушили над MgSO4, відганяли розчинник, 
витримували при залишковому тиску 1 мм рт 
ст протягом 6 год при 30 °С. Отримали 0,1 г 
в’язкої прозорої речовини зі слабким запахом 

пероксиду.  

3. Обговорення результатів 

Як вихідний продукт використовували 

метил олеат, який одержували естерифікацією 

олеїнової кислоти метанолом у присутності п-

толуолсульфокислоти [13].  

 
При епоксидуванні метилолеату (2) розчи-

ном пероксибензойної кислоти в дихлорметані 
за методикою [15] з високим виходом 

отримано метил-цис-9,10-епокси-октадеканоат 
(3).  

Метилепоксистеарат (3) є біфункціональ-
ним реагентом, що містить різні за природою 

реакційні центри − оксиранове кільце й 

естерну групу. Це дає можливість у подаль-
шому проводити різноманітні селективні 

перетворення за однією з указаних функцій і 
отримувати на його основі нові типи 

поверхнево-активних ініціаторів і мономерів.  

 
 

У [14] для отримання оксиранів 
рекомендують використовувати пероксималеї-
нову кислоту. Перевагою цього реагенту є 
відносна простота одержання – при змішуван-

ні малеїнового ангідриду і концентрованого 
гідроген пероксиду.  

Однак при використанні цього реагента 
оксиран отримати не вдалося. Як основні 
продукти реакції були одержано ізомерні 
похідні (4) розкриття оксиранового кільця 
малеїновою кислотою: 

 
Оскільки цей продукт містить залишок 

малеїнової кислоти, його можна використати, 

як мономер, а наявність вторинної гідроксиль-
ної та естерної груп надає можливість подаль-
ших його модифікацій. 

Так, розкритя оксиранового циклу у естері 
(3) в присутності натрій гідроксиду та 
каталізатора міжфазного переносу – триетил-

бензиламоній хлориду гідроксиловмісними 

реагентами – 1-бутанолом і пероксидовмісним 

спиртом призводить до отримання відповідних 
продуктів приєднання (4,5).  

Аналогічна реакція сполуки (3) з трет-
бутилгідропероксидом протікає неоднозначно. 
Такий перебіг процесу можна пояснити 

розкладом цільового β-гідроксипероксиду (7) у 
присутності лугу з утворенням карбонільних 
сполук і деструкцією пероксидної групи. 
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Тому приєднання гідропероксиду прово-

дили з використанням як каталізатора кислоти 

Люїса – бор флуорид етерату при 60°С. У 

результаті реакції одержано поліфункціональ-
ну сполуку (7), що містить вторинно-третинну 

пероксидну групу, вторинну гідроксильну та 
віддалену естерну групу.  

Зазначимо, що описані вище реакції проті-
кають нерегіоселективно з утворенням ізомер-

них продуктів приєнання. 
З метою одержання реакційноздатних 

поверхнево-активних сполук нейоногенного 
типу досліджено можливість переестерифікації 
епоксиестеру (3) монофункціональними полі-
етиленгліколями зі збереженням оксиранового 
кільця. При використанні як каталізатора 
діазобіциклооктану провести переестерифіка-
цію не вдалося. При взаємодії епоксиестеру (3) з 
етилцелозольвом у присутності літію відбулася 
переестерифікація з утворенням сполуки (8). 

Також здійснено кислотно-каталітичне 
розкриття оксиранового кільця отриманого 
пармеру сполуки (8) трет-бутилгідроперокси-

дом. Внаслідок реакції з високим виходом 

отримано ініПАР неіоногенного типу (11). 

Характеристики отриманих продуктів наведені 
в таблиці 1. 

Дані ІЧ-спектрів підтверджують будову 
синтезованих сполук. Так, у спектрі 
епоксиестеру (3) відсутні смуги поглинання 
вторинних гідроксильних груп і зв’язку С=С. 

Натомість наявні інтенсивні смуги поглинання 
естерної групи –С(О)О- при 1744 δ(С=О) та 
1168 см-1

 δ(С-О), а також з’являються нові 
смуги поглинання з частотами в діапазоні 840-

780 см-1
, що можуть бути віднесені до 

поглинання оксиранового кільця (865-750 см-1
) 

[16]. Відсутність смуг поглинання кінцевих 
метиленових груп при 3050 см-1 і незмінність 
смуги поглинання при 1240 см-1

 указує на цис- 

HO R

1000C, 4 h

R= -C2H5-O-C2H5, -(C2H5-O)n-CH3, n=200,550

(8,9,10)
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Оксирановий цикл у цих умовах у взає-

модію практично не вступає. За аналогічною 
реакцією епоксиестеру (3) із монометиловими 
етерами поліетиленгліколів-550 та 200 отри-
мано пармери (9,10) неіоногенного типу. 
Завдяки наявності епоксидної групи одержані 
ПАР можна модифікувати при лужно- або 
кислотно-каталізованому розкритті епоксид-
ного циклу. 

форму оксиранового кільця та 2,3 заміщене 
оксиранове кільце. 

В ІЧ-спектрах продукту (4) присутні смуги 

поглинання при 1744, 1196 та 1172 см-1
, 

характерні для естерної групи. Крім цього, 

спостерігаються інтенсивні смуги подвійного 
зв’язку С=С фрагменту малеїнової кислоти 

при 3006, 1640, 1420 та 675 см-1
. 
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Таблиця 1 
Характеристики вихідних речовин і отриманих продуктів 

Елементний вміст, теор. / 

визн., % мас  

Продукт 
М 

MRd 

визн 
nD

20
 

С Н 

Вихід 

% 
Формула 

Тплавл 

°С 

1 282,5 87,06 1,4585 76,5/ 76,4 12,1/ 12,0 - C18H34O2 13,4 

2 296,5 92,49 1,4520 76,9/ 77,1 12,2/ 12,3 95 C19H36O2 10,2 

3 312,5 90,76 1,4510 73,0/73,2 11,6/ 11,3 97 C19H36O3 16,2 

4 428,5 93,2 1,4595 64,5/ 64,7 9,4/ 9,3 82 C23H40O7 10,1 

5 386,6 112,80 1,4572 71,4/ 71,5 11,9/ 12,0 94 C23H46O4 13,5 

6 488,7 140,07 1,4586 68,8/68,7 11,5/11,4 90 C28H56O6 18,2 

7 402,6 115,32 1,4582 68,6/ 68,5 11,5/ 11,6 92 C23H46O5 14,2 

8 370,6 106,48 1,4562 71,3/ 71,4 11,4/ 11,3 82 C22H42O4 13,4 

9 841,1 151,55 1,4642 61,4/ 61,3 10,0/ 10,1 78 C43H84O15 20,6 

10 488,7 134,46 1,4610 66,4/ 66,3 10,7/ 10,8 80 C27H52O7 17,1 

11 546,8 150,99 1,4576 68,1/ 68,0 11,4/ 11,5 76 C31H62O7 18 

 

Наявність смуг при 3448 см-1
 ν(ОН), 

1270 см-1
 δ(ОН) та 1105 см-1

 ν(С-О) підтверд-

жують наявність у молекулі вторинних гідро-

ксильних груп. Розширення в області 3200-

2500 см-1
 указує на наявність карбоксильної 

групи залишку малеїнової кислоти. 

Порівнюючи ІЧ-спектр продукту МЕСБ (5) 

зі спектром МЕС (3), помітні такі зміни: 

з’являється інтенсивна широка смуга в області 
поглинання груп –ОН із максимумами 3472, 

3450, 3400, 3300 та 3200 см-1
, що свідчить про 

наявність різних форм водневого зв’язку – 

димерних (3472, 3450 см-1
) і поліасоціативних 

(3400,3300,3200 см-1
). Розширення смуги при 

1255 см-1
 (δ ОН) та утворення нової інтен-

сивної смуги з максимумом 1100 см-1
 дають 

можливість стверджувати наявність вторинних 
спиртових груп –ОН. Існування етерного 

зв’язку підтверджується новою інтенсивною 

смугою поглинання при 1070 см-1
 ν(-С-О-С-). 

Також спостерігається повне збереження 
коливань естерних груп –С(О)О- при 1740 см-1

 

ν(-С-О-). На відміну від МЕС (3), поглинання 
оксиранового кільця повністю відсутнє 
(відсутні смуги в області 870-750 см-1

).  

У спектрі МЕСТБГП (7) збережена естерна 
група – ν(-С=О)1744 см-1

 та ν(-С-О-) 1180 см-1
. 

Вторинна спиртова група –ОН представлена 
смугами поглинання 3520, 3472 см-1

 (димери) 

та 3300 см-1
 (поліасоціати), що відповідають 

валентним коливанням – ОН груп. Валентним 

коливанням ν(-С-О-) та деформаційним δ(-ОН) 

відповідають смуги 1104 см-1
 та 1305 см-1

. 

Смуги поглинання оксиранового кільця та 
подвійного зв’язку повністю відсутні. 

Водночас зафіксовано виникнення нових смуг 
– при 1380 см-1

 у вигляді «плеча» на смузі 
1360 см-1

, 1220 см-1
, 1200 см-1

 та 880 см-1
. Ці 

смуги можуть бути ідентифіковані, як коли-

вання групи С(СН3)3 – дублет 1380, 1360 см-1
; 

трет-бутокси групи – 880 см-1
 та скелетні 

коливання групи С(СН3)3 – 1220 і 1200 см-1
, що 

підтверджує наявність пероксидного ланцюжка. 
У спектрах ЕЕС, МЕСПЕГ200ММЕ, 

МЕСПЕГ550ММЕ характерна присутність 
смуг (-С=О)1744 см-1

 і ν(-С-О-) 1180 см-1
, що 

відповідають естерній групі; присутні смуги 

поглинання з частотами в діапазоні 840-

780 см 
- 1

, що відповідають поглинанню окси-

ранового кільця (865-750 см-1
); присутні смуги 

з частотою при 1080 см-1
, відповідає погли-

нанню етерної групи -С-О-С-, причому інтен-

сивність її зростає в ряді ЕЕС, 

МЕСПЕГ200ММЕ, МЕСПЕГ550ММЕ, а також 

характерна відсутність смуг, що відповідають 
вторинній групі –ОН, що свідчть про пере-
естерифікацію зі збереженням оксиранового 
кільця. 

У структурі МЕСЕЦТБГП (11) присутні 
функціональні групи, коливання атомів яких 
дають в ІЧ-спектрі смуги поглинання з такими 

частотами: 2860, 2928 та 2856 см-1
 – валентні 

коливання ν(-СН3 та -СН2-); 1456, 1420, 1380 та 
1364 см-1

 – деформаційні коливання δ (-СН3 та 
-СН2-).Для коливання естерної групи харак-
терні інтенсивні смуги поглнання з частотами 

1744 см-1
 ν(С=О) та 1168 см-1

 ν(С-О). 

Виникнення інтенсивної смуги поглинання з 
частотою при 1080 см-1

 відповідає поглинанню 

етерної групи -С-О-С-. Усе вищезазначене 
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підтверджує переетерифікацію МЕС етил-

целозольвом. Спиртова вторинна група (-ОН) 

проявляється смугами поглинання в діапазоні 
3520-3310 см-1, а також 1260 см-1 δ(-ОН) та 
1035 см-1

 ν (-ОН). Вторинно-третинний перок-
сид характеризується скелетними коливаннями 

групи С(СН3)3 при 1220 та 1200 см-1
, дублетом 

деформаційних коливань при 1380, 1360 см-1
 

та коливанням трет-бутокси групи при -880 см-

1
, як і в продукті МЕС+ТБГП. До поглинання 
пероксидної групи може бути віднесена смуга 
малої інтенсивності при 830 см-1

.  

Висновки 

Проведено експериментальні дослідження 
й одержано ряд похідних метил цис-9,10-

епокси-октадеканоату за оксирановим кільцем 

і за естерною групою. Отримано ряд неіоно-

генних поверхнево-активних ініціаторів і 
мономерів, проведено їх аналіз, описано ІЧ-

спектри та запропоновано можливе застосу-

вання. 
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Summary 

Skachko S.V. Dolynska L.V. 

SYNTHESIS OF SURFACE-ACTIVE MONOMERS AND INITIATORS  
ON THE BASIS OF FATTY CARBON ACIDS 

The synthesis of functional derivatives of epoxystearic acid methyl ester by oxirane ring opening and 

transesterification of ester group has been described. Some novel surface-active monomers and peroxide-

containing compounds have been obtained. Major features of the processes have been investigated and main 

characteristics have been determined. The IR spectras of obtained products have been analyzed.  
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ВИВЧЕННЯ ФЛОКУЛЯЦІЙНОГО СТРУКТУРУВАННЯ У ВОДНИХ СУСПЕНЗІЯХ 

Одержані кількісні характеристики флокуляційних процесів у водних суспензіях глинистого мінералу 

та синтетичного алмазного порошку в присутності поліакриламіду, поліетиленоксиду та їх суміші. 

 

Регулювання стійкістю дисперсної фази 

водних суспензій різноманітних синтетичних 
порощків і природних мінералів має велике 
значення при вирішенні питань сепарації 
полімінеральних руд, створенні седимента-
ційно стійких нано- та мікроструктур, компо-

зиційних матеріалів, сорбентів токсичних 
забруднень водного середовища. Особливий 

інтерес викликають питання формування 
структури флокул за рахунок між- частинних 

асоціативних взаємодій, які  визначаються 
фізико-хімічною природою поверхні частинок 
дисперсної фази та структурою дисперсійного 
середовища [1,2].  

У якості об’єктів дослідження були 

вибрані: 
а) Каолін Глуховецького родовища 

(Україна, Вінницька область). Каолін – глинис-
та гірська порода, що складається переважно з 
мінералу каолініту. Містить домішки кварцу, 
гідрослюд та ін. Досліджувана глина 
диспергувалася за допомогою магнітної 
мішалки в дистильований воді. 

б) Синтетичні алмазні (СА) порошки з 
середніми розмірами частинок 10 мкм і 1 мкм 

{СА(10) та СА(1)}. СА порошки одержані в 
НДІ надтвердих матеріалів НАН України. 

в) У якості хімічних добавок використо-

вувалися водорозчинні полімери поліакрил-

амід (ПАА) Mr=6,0·10
6 та поліетиленоксид 

(ПЕО)  Mr=2,5·10
6
. 

Перемішування приготовленої суспензії, 
проводилося за допомогою магнітної мішалки 

протягом 2 хвилин, що дозволяло досягти 

рівноваги між процесами агрегації та дезагре-
гації. Коли необхідно було ввести хімічну 
добавку, це робилося за допомогою піпетки в 
процесі перемішування. Після введення добав-
ки система також перемішувалася не менше 2 

хвилин для встановлення динамічної рівноваги. 

Експериментальні дослідження проводи-

лися методом оптичної турбідиметрії за 
допомогою фотоелектричного колориметра 
КФК-2МП, що давало змогу одержувати 

величини оптичної густини та швидкості її 
зміни в часі, а отже, оцінювати вплив хімічних 
добавок на агрегативні та кінетичні процеси в 

суспензіях. Використовувалися кварцеві кюве-
ти, робоча довжина хвилі випромінювання 

нм540=λ . 

Седиментаційну стійкість дисперсної фази 

в суспензіях глини в присутності полімерів 
ПАА і ПЕО досліджували за швидкістю прояс-
нення водного дисперсійного середовища в 
циліндричній посудині від завислої дисперсної 
фази, попередньо перемішуючи суспензію. 

Швидкість прояснення визначали за форму-

лою: 
τ
h

W = , де h- висота проясненого шару, 

τ - час прояснення. 
Дисперсний склад водних суспензій 

вивчали за допомогою оптичного мікроскопа з 
масштабною сіткою (одна поділка дорівнює 
19,3 мкм), збільшення мікроскопа – 160 разів.  

Аналіз розрахованих потенціальних кривих 
парної міжчастинної взаємодій дозволяє оціни-

ти вплив того чи іншого фізико-хімічного 
фактора на агрегативні, і, зокрема, флоку-
ляційні процеси, що дозволяє вибрати опти-

мальні шляхи регулювання стійкістю дисперс-
них систем. 

Будемо виходити з того, що на процес 
парної міжчастинної взаємодії впливають, в 
першу чергу, такі складові розклинюючого 
тиску: молекулярно-дисперсійна, електроста-
тична та структурна. Енергетичні характерис-
тики цих складових розраховуються за 
формулами, наведеними в [1-3]. 

Саме врахування цих трьох складових 
розклинюючого тиску дає сумарну енергію 

взаємодії, в даному випадку, різних за 
розмірами частинок (полідисперсність П) 

(рис. 1). Одержані результати розрахунків 
показали, що система двох взаємодіючих 
частинок, за певних умов,  може володіти 

досить глибокою потенціальною ямою 

kT10(> ), яка забезпечує стабільність утворе-
ного асоціату частинок. Але для цього 
необхідно, щоб частинки зблизилися на певну, 
оптимальну для даного асоціату, відстань, а 
для цього вони повинні володіти достатньою 

кінетичною енергією руху, щоб подолати 

потенціальний бар’єр, величина якого  значно 

перевищує енергію теплового руху частинок. 
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Рис. 1. Залежність величин сумарної енергії парних 

міжчастинних взаємодій 
kt

U
sem

∑
,,

– від найкоротшої 

відстані h між поверхнями частинок радіуса 
а=0,1мкм, П=10, при φо=30 мВ, К=5·10

6н/м2
,  

l =1 нм, А=5·10
-20Дж,  

кр.1 -χ=10
7м-1

, кр.2 -χ=5·10
7м-1

, кр.3 -χ=10
8м-1

,  

кр.4 -χ=5·10
8м-1

; кр.5 -χ=5·10
8м-1

, А=10
-19Дж. 

 

Цього можна досягти в процесі перемішу-
вання суспензії за рахунок турбулентних 

пульсацій [4 ]. 

Електростатичний фактор, який, зокрема, 
визначається ζ -потенціалом частинок робить 
позитивний внесок у розклинюючий тиск, 
який перешкоджає утворенню стабільного 
асоціату частинок. Тому для утворення 
стабільного асоціату частинок необхідно 
провести ущільнення структури подвійного 

електричного шару (ПЕШ ) і, по можливості, 
зменшити величину поверхневого потенціалу 
частинок. Узагалі розмита структура ПЕШ 

перешкоджає утворенню агрегативної струк-
тури за рахунок електростатичної складової 
розклинюючого тиску, навіть при зростанні 
величини константи Гамакера, яка характе-
ризує молекулярно-дисперсійне притягання 
частинок. При подальшому ущільненні струк-
тури ПЕШ відбувається суттєве зменшення 
внеску електростатичної складової і зменшу-
ється потенціальний бар’єр, який перешкоджає 
агрегації частинок (рис.1, кр.4,5). Це, безумов-
но, сприяє коагуляційно-флокуляційному 
структуруванню дисперсної фази. 

Як показують проведені розрахунки, 

фізико-хімічні фактори, зумовлені природою 

поверхні частинок і структурою дисперсійного 
середовища, визначають енергію міжчастин-

них взаємодій, а отже, і стабільність утворених 
асоціатів частинок.  

Тому ми проаналізували, як характерис-
тики ПЕШ впливають на стабільність парного 
асоціату частинок. Зокрема, це стосується 
такої електрокінетичної характеристики, як 
дзета-потенціал частинок і величини пара-
метра Дебая ПЕШ ( χ ), який антибатний 

товщині ПЕШ. 

Із рис. 2 видно, що найміцніші парні 
асоціати частинок дисперсної фази утворю-

ються в тому випадку, коли ζ − потенціал 
невисокий. Це дає можливість локалізуватися 
частинкам в енергетичному мінімумі, який 

розміщений близько від їх поверхонь. У цьому 
випадку сильно проявляється молекулярний 

фактор притягання, а енергетичний мінімум 

характеризується достатньою глибиною для 
утворення стійкого асоціату частинок. 
Величина дзета-потенціалу суттєво впливає і 
на локалізацію енергетичного мінімуму. Так, 
зменшення величини ζ -потенціалу призво-

дить до того, що енергетичний мінімум 

локалізується біля поверхні частинок, а отже, 
на тих відстанях, де сильно проявляється 
молекулярно-дисперсійний фактор притягання 
частинок. 

 

 
Рис. 2. Залежність величин minh  (кр.1) і  

∑
Sem

kTU
,,

/  (кр.2) від ζ  потенціалу частинок 

дисперсної фази при А=5·10
-20

Дж і 18105 −⋅= мχ , 

27 /10 мнK = , нм1=l , а=0,2 мкм  

 

Водночас, як видно із рис. 3, структура 
ПЕШ сильно впливає на локалізацію та 
глибину енергетичного мінімуму парного 
асоціату частинок дисперсної фази. Суттєве 
ущільнення структури ПЕШ дозволяє лока-
лізуватися частинкам одна біля однієї на 
відстані 5 нм при глибині енергетичного 
мінімуму майже 30kT, що достатньо забез-
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печує стабільність утвореного асоціату части-

нок. Розмита структура ПЕШ (великі χ ) 

відсуває локалізацію енергетичного мінімуму 

вглиб розчину і зменшує його глибину. 
Симбатно константі Гамакера, яка характе-

ризує ефективність молекулярно-дисперсій-

ного притягання частинок зростає глибина 
енергетичного мінімуму, але практично не 
змінюється його локалізація. Ріст розмірів 
частинок призводить до симбатного зростання 

Sem UUU ,, , але найбільше зростає mU . Тому 
буде спостерігатися ріст глибини енерге-
тичного мінімуму, а отже, і стабільності 
асоціату частинок при незмінності локалізації 
енергетичного мінімуму. 
 

 

Рис. 3. Залежність minh  (кр.1) та ∑
Sem

kTU
,,

/  (кр.2) 

від χ  для А=5·10
-20

Дж, мВ30=ζ , 

27 /10 мнK = , нм1=l , а=0,2 мкм. 

 

Отже, локалізація енергетичного мінімуму 
визначається, в першу чергу, структурою ПЕШ 

навколо частинок, водночас його глибина, в 
основному, залежить від природи поверхні 
частинок (константа Гамакера А). Структур-

ний фактор за рахунок приповерхневих шарів 
діє лише на відстанях, що не перевищують 6 

нм, і береться до уваги лише в процесах 
коагуляційно-флокуляційного структурування 
відносно концентрованих суспензій. Зростання 
величин константи пружного відштовхування 
адсорбційних шарів викликає симбатний ріст 
величини енергії структурного відштовхуван-

ня, що виключає можливість утворення асоці-
ату частинок на близьких відстанях (h менше 
5нм). Водночас флокуляційне структурування 
найкраще відбувається в діапазоні відстаней 

між поверхнями частинок дисперсної фази, що 
перевищує 5 нм, а при таких відстанях слаб-

шають сили молекулярного притягання. Але в 

цьому випадку важливу роль відіграють гідро-

динамічні фактори дія яких зумовлена гравіта-
ційними, фрикційними силами, турбулентними 

пульсаціями тощо [5,6].    

Під дією гравітаційних сил агрегати 

частинок можуть руйнуватися, в першу чергу, 
за рахунок фрикційних сил, які виникають 
завдяки різниці в розмірах частинок. Це 
стосується в першу чергу суспензій з високим 

ступенем полідисперсності 5>=
r

R
П ). При 

цьому виходять із того, що в утворених парних 
агрегатах прошарок між частинками rh << .  

В утвореному агрегаті, який седиментує, 
маленька за розмірами частинка буде мати 

значно більшу швидкість, ніж у тому випадку, 
якби вона седиментувала окремо. Фрикційна 
сила відповідає приросту сил тертя в резуль-
таті різної швидкості седиментації частинок, 
які є в агрегаті. Ця сила прагне розірвати 

зв’язок в агрегаті між великою та малою за 
розмірами частинками в процесі їх спільної 
седиментації [5].    

Велику роль в асоціативних міжчастинних 
взаємодіях відіграють адсорбовані на поверхні 
частинок шари водорозчинних полімерів. 
Згідно з теорією Дерягіна-Хесселінка-Врія-
Овербека, взаємодія сфер радіуса а з 
адсорбованими макромолекулами дає такі 
значення енергії стеричного відштовхування за 
рахунок осмотичного тиску [7]: 

[ ] MM SraU )1(27/)2( 2
2/3

222/5 −= ανπ , 

де ν  – кількість макромолекулярних 

“хвостів” на одиницю поверхні;  
α  – коефіцієнт набухання полімерного 

ланцюга у воді; 
2/1

2
r  – середньоквадратична відстань 

між кінцями макроланцюга; 

MS  – параметр, який для h /
2/1

2
r 1≥  

визначається за формулою: 

( ) ( )22
2/1

22 /2,1exp/2,1 rhrhSM −= π . 

Розрахунок, проведений нами, показує, що 

адсорбція макромолекул полімеру при відпо-

відних фізико-хімічних характеристиках мак-
ромолекулярного клубка на поверхні частинок 
може забезпечити стабільність частинок дис-
персної фази (рис.4, кр.7,8). При цьому 

важливу роль відіграє гідратація адсорбційних 
шарів, яка є наслідком зв’язування води 

гідрофільними групами полімерів, а саме, 
коефіцієнт набухання полімерного клубка, а 
також концентрація макромолекулярних хвос-
тів на поверхні частинок.  
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Виходячи з результатів проведених розра-
хунків, можна стверджувати, що основним 

фактором, який може забезпечити утворення 
стійкого асоціату частинок є їх локалізація на 
відстанях, що відповідають енергетичному 
мінімуму. Тому при невисоких концентраціях 
полімеру адсорбовані макромолекули на 
поверхні частинок є зв'язуючою ланкою між 

частинками і можуть сприяти локалізації 
частинок в енергетичному мінімумі, внаслідок 
чого відбувається зв’язування частинок у 
флокулу. 

 
Рис.4. Залежність величин сумарної енергії парних 

міжчастинних взаємодій 
kt

U
sem

∑
,,

– від найкоротшої 

відстані h між поверхнями частинок радіусу 

а=0,1мкм, П=10, при φо=30 мВ, -χ=5·10
8м-1

, 

К=5·10
6н/м2

, l =1 нм, А=5·10
-20Дж,  

(кр.1), А=10
-19Дж (кр.2); енергії молекулярного 

відштовхування адсорбованих макромолекулярних 

шарів Uм (α  =10, 
2/1

2
r  =80 нм2

),  

кр.3 (ν =10
15м-2

), кр.4 (ν =3,3·10
15м-2

),  

кр. 5 (кр.1-3), та їх вкладу в енергію між частинних 

взаємодій - кр.6  (кр.2-3), кр.7 (кр.1-4), кр.8 (кр.2-4). 

 

Процеси агрегативної та седиментаційної 
стійкості тісно пов’язані між собою. Тому такі 
процеси зручно вивчати, використовуючи ме-
тод оптичної турбідиметрії. Проходячи через 
дисперсну систему, енергія світлового 
променя розсіюється, і за змінами оптичної 
густини ми можемо судити про структурні 
зміни в дисперсному стані суспензії, а також 

про вплив на ці процеси хімічних добавок. Ми 

будемо розглядати величину зміни оптичної 

густини 0DDD −=∆ , де D i D0 – оптичні 
густини суспензії в присутності та без хімічної 
добавки. 

Як видно із рис.5 (кр.1), величина D∆  у 
присутності ПАА зростає. Це свідчить про 
стабілізуючий вплив ПАА на суспензію СА 

порошку, який симбатний часові седиментації. 
Можна припустити, що в присутності ПАА 

процес осідання частинок СА в оптичній 

кюветі погіршується в умовах ущільнення 
дисперсної фази. Таке явище зумовлене тим, 

що макромолекули ПАА, адсорбуючись на 
поверхні частинок СА, перешкоджають їх 
агрегації, а також ущільненню дисперсної фази 

в умовах її седиментації, про що свідчать і 
результати розрахунків (рис.6, кр.7,8). Заува-
жимо, що ефект місткового зв’язування части-

нок СА порошку у флокулу охоплює не всю 

структуру суспензії, а лише її окремі області, 
тобто утворюються лише поодинокі флокули. 

Імовірність утворення флокул, розміри яких 
досягають декількох десятків мікрон, у 
випадку суспензії СА порошку невисока. 

 

Рис.5. Залежність величин зміни оптичної густини 

0DDD −=∆  від часу седиментації водної 

суспензії { })10()1( САСА +  порошку 

{ }3
/)5,25,0( мкг+ (кр.1-3) та Каоліну (5кг/м3

) 

(кр.4-6) для наступних концентрацій 

полімерів:кр.1,4 – 10·10
-3кг/м3

 ПАА; 

кр.2,5-10·10
-3кг/м3

 ПЕО;  

кр.3,6 - 5·10
-3кг/м3

 ПАА + 5·10
-3кг/м3

 ПЕО 

 

Для пояснення одержаних результатів 
необхідно розглянути взаємодію макромоле-
кул полімеру ПАА з частинками СА порошку. 
Останні можна розглядати як тверде тіло, що 
складається із [ ]mС−  -вуглецевого радикала та 

поверхневих функціональних груп ( ,СООН−  
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═С═О, ≡С – ОН, ≡С – О - С≡) [8]. Самі ж 

частинки СА порошку у воді мають нега-
тивний поверхневий заряд. Це пов’язано з тим, 

що більшість функціональних груп на 
поверхні частинок мають кислотний характер, 

завдяки чому вони здатні дисоціювати в 
нейтральному та лужному середовищі, викли-

каючи появу на частинках негативного 
електричного заряду. Величина ζ -потенціалу 

для частинок СА порошку від 10 до 1 мкм 

складає -9 ÷ -8 мВ. Завдяки здатності поверх-

невих активних центрів до утворення водневих 

зв’язків та диполь-дипольної взаємодії, СА 

порошок добре адсорбує воду, внаслідок чого 
ступінь гідрофільності поверхні алмазного 
порошку складає ~50%, що свідчить про 
мікромозаїчність поверхні. В таких системах 
агрегативні процеси значною мірою залежать 
від ступеня покриття поверхні частинок 
молекулами хімічного модифікатора. В 

нашому випадку - це макромолекули ПАА. 

Така частинка СА порошку здатна взаємодіяти 

з функціональними групами макромолекул 
ПАА за допомогою фізичних сил адсорбції 
(дисперсійних, водневих зв’язків з припо-

верхневим шаром зв’язаної води тощо. 

Основний внесок в стабілізацію системи 

вносить ентропійне відштовхування адсорбо-

ваних макромолекул [9]. При цьому необхідно 
враховувати два граничні випадки: взаємне 
проникнення адсорбційних шарів без їх 
стиснення (ефект “змішування”) та стиснення 
шарів без їх взаємного проникнення (ефект 
“обмеження” об’єму) [7]. 

Введення в суспензію СА - порошку полі-
меру ПЕО призводить до певної дестабілізації 
дисперсної фази (рис.5, кр.2) в порівнянні із 
випадком застосування ПАА. Особливо це 
стосується саме початку седиментації. Можна 
припустити, що макромолекули ПЕО, які, на 
відміну від макромолекул ПАА, більш 

гідрофобні, і тому ефективніше взаємодіють з 
мікромозаїчною поверхнею частинок порошку, 
сприяють об’єднанню їх у флокулу з наступ-

ною седиментацією. Але флокули містять 
багато імобілізованої води, тому процес їх 
ущільнення проходить неефективно. В умовах 

ущільнення дисперсної фази, що спостері-
гається із ростом часу седиментації, стабілізу-

ючий ефект полімеру ПЕО посилюється. 
Пружні властивості таких адсорбційних шарів 
залежать від гідрофільності та конформації 
макромолекул. 

Флокуляційне структурування в присут-
ності ПАА+ПЕО порушує седиментаційну 
стійкість дисперсної фази лише на початковій 

стадії седиментації (кр.3). У подальшому з 

ростом часу седиментації відбувається погір-

шення процесу ущільнення твердої дисперсної 
фази. Імовірно, що на поверхні частинок 
утворюється адсорбційний шар асоціатів 
макромолекул полімерів, який стабілізує 
частинки за рахунок силового електромагніт-
ного поля, яке перешкоджає зближенню 

частинок у процесі їх седиментації.  
Процес флокуляційного структурування в 

присутності полімерів досить ефективний у 
водних суспензіях глинистих мінералів і, 
зокрема, Каоліну. Це пояснюється тим, що в 
основі регулювання стійкістю дисперсних 
систем, зокрема суспензій, лежать процеси 

взаємодії макромолекул полімеру-флокулянта 
з активними центрами на поверхні частинок 
[10]. Це можуть бути дисперсійні міжмолеку-
лярні взаємодії або утворення донорно-

акцепторних зв’язків, у тому числі водневих. 

Для випадку ПАА – частинки глини має місце 
утворення водневого зв’язку між амідними 

функціональними групами макромолекул ПАА 

з поверхневими гідроксилами частинок 
Каоліну. Майже 45% поверхні Каоліну покри-

то гідроксильними групами і тому макромо-

лекули ПАА є зв’язуючою ланкою між 

окремими частинками глинистого мінералу. 
Утворені агрегати-флокули, при умові щіль-
ного розміщення частинок, внаслідок дії сили 

тяжіння седиментують. Це супроводжується 
зменшенням оптичної густини суспензії, тобто 
має місце ефективне згущення дисперсної 
фази та прояснення дисперсійного середовища 
(кр.4). 

Укрупнення флокул визначає седимента-
ційні властивості суспензії Каоліну. Можна 
очікувати, що величина швидкості прояснення 
середовища симбатна розмірам флокул. Однак 
великі за розмірами флокули в гравітаційному 
полі під дією гідродинамічних сил опору 
середовища розпадаються, але так само легко в 
умовах ущільнення осаду об’єднуються у 
більші за розмірами флокули. В області вели-

ких концентрацій швидкість прояснення змен-

шується, хоча розмір флокул зростає (особли-

во для ПАА). Це пов’язано з тим, що 
утворюється просторова флокуляційна струк-
тура, яка характеризується завислими в об´ємі 
флокулами. Вони мають розпушену структуру, 
містять у собі багато іммобілізованої води. 

Незважаючи на великі розміри, ці флокули 

легко розпадаються, а окремі частинки поки-

дають структуру кластера. Все це погіршує 
процес прояснення суспензії. Тільки при 

оптимальних розмірах флокул 200-300 мкм 

досягається максимальна швидкість проясне-
ння дисперсійного середовища суспензії. 
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Дещо менш ефективно діє на глинисту 
суспензію полімер ПЕО (кр.5). Це пов’язано з 
тим, що розміри флокул при дії ПАА більші 
ніж при дії ПЕО. Пояснення цьому фактові 
можна шукати в тому, що макромолекули 

ПАА більші за розмірами, мають більшу 
молекулярну масу, а також мають функціо-

нальні групи, які здатні утворювати водневі 
зв’язки з поверхневими гідроксилами частинок 
глини і тим  сприяти об’єднанню частинок у 
флокули. Окрім цього, макромолекули ПАА 

ліпше взаємодіють з молекулами води, ніж 

макромолекули ПЕО. Останні при цьому 
скручуються в розчині, утворюючи глобуляр-

ну структуру, яка, на відміну від клубкопо-

дібної, володіє меншою флокуляційною 

здатністю [7]. 

У випадку дії суміші полімерів ПАА+ПЕО 

спостерігається підсилення флокулюючої здат-
ності ПАА за рахунок макромолекул ПЕО 

(кр.6). Мається на увазі те, що хоча добавка 
ПЕО максимально збільшує розмір флокул 

лише на 50 мкм, але утворені флокули мають 
щільнішу структуру, тому швидше седимен-

тують. Це, в першу чергу, пов’язане зі зниже-
нням гідродинамічного опору середовища 
контактній взаємодії часточок за рахунок 
макромолекул ПЕО, що позитивно впливає на 
формування структури флокул [6].  

 

Висновки 
1. Розрахунок, згідно модифікованої теорії 

ДЛФО, енергій парних міжчастинкових 
взаємодій показав, що флокуляція здійсню-

ється в мінімумі на потенціальній кривій при 

найкоротшій відстані між поверхнями 5-10 нм. 

Ефективність флокуляції зростає при взаємодії 
різних за розмірами частинок дисперсної фази. 

Стабільність елементарних флокул визнача-
ється відстанню між поверхнями частинок у 
флокулі та фізико-хімічними властивостями 

поверхні частинок. 
2. Установлено, що водорозчинні полімери 

ПАА та ПЕО впливають на агрегативну стій-

кість водних суспензій природного мінералу 
Каоліну та синтетичного алмазного (СА) 

порошку. Це полягає в утворенні флоку-
ляційних структур часточок дисперсної фази, 

зв’язуючим елементом між якими є 
макромолекули полімеру.  

3. Полімер ПАА сприяє стабілізації 
дисперсної фази СА порошку, а полімер ПЕО 

дестабілізує її. Це пов’язано з особливостями 

донорно-акцепторної та гідрофобної взаємодії 
макромолекул полімерів з мікромозаїчною 

поверхнею частинок СА порошку. Седимен-

таційна стійкість таких структур зростає 
симбатно концентрації полімеру. 
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Summary 

Slipenyuk T.S., Slipenyuk О.T., Lyavynets O.S. 

THE STUDY OF THE FLOCCULATION STRUCTURIZATION IN WATER SUSPENSION  

The amount characteristic of flocculation processes in water suspension of clay mineral in the present of 

polyacrylamide, of polyethylenoxide and their mixtures are obtained.  


