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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 нижчевказаним вимогам. При недотриманні цих вимог 

матеріали будуть повертатися на доопрацювання або відхилятися. 
Обов'язкова вимога до 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 і E-mail кожного автора; необхідно також визначити 
особу, з якою редакція буде вести листування. 

Під час оформлення статті потрібно дотримуватися таких правил. 
– Формат сторінки – А4 (210х297мм). 
– Поля верхнє, нижнє, 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, ініціали. Шрифт Times New Roman 11 pt без 

абзацного відступу. Вирівнювання – по центру. 
– Назва(и) установ, де виконувалася дана робота - шрифт Times New Roman 10 pt без абзацного 

відступу. Вирівнювання – по центру. 
– Резюме, не більше 15 рядків, набирають без застосування скорочень й абревіатур шрифтом 

Times New Roman 10 pt. Курсив. Абзацний відступ - 0,6 см. 
– Ключові слова набирають без застосування скорочень й 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 неприйнятне 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.  
– Під час використання у тексті скорочених назв (при вживанні скорочення більш ніж 3 рази) 

необхідно давати їхню розшифровку; потрібно обмежуватися загальноприйнятими 
скороченнями й уникати нових без достатніх до того підстав. 

– Під час опису методики дослідження потрібно обмежуватися оригінальною її частиною, при 
елементному аналізі – наводити тільки усереднені дані. 

– Посилання на літературні джерела оформляють згідно з вимогами 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. Потрібно уникати громіздких позначень. Формула входить до 
складу речення, тому розділові знаки ставляться, відповідно до правил пунктуації. 
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 необхідно 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. 
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 



Правила оформлення статей 

Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 526.: Хімія. – Чернівці, 2010 6 

матеріал вставляється у текст статті як вставка в текст, без використання обтікання та 
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 потрібно підбирати так 
так, щоб під час масштабування цього рисунка остаточні розміри даних 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 до дисертаційних робіт. Із нового рядка деталі та пояснення до графіків: 1 – 
крива…  

– Таблиці оформляються згідно з вимогами ВАКу.  
 

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 з вимогами ВАКу до кандидатських і докторських дисертацій.  
– Після списку літератури необхідно набрати назву статті, авторів та резюме англійською мовою 

- Summary.  
Для тексту допустимий електронний формат – DOC (MS Word).  
Тексти статей у електронному вигляді подавати на кафедру неорганічної хімії (58000, м. Чернівці, 

вул. Лесі Українки, 25, хімічний факультет ЧНУ) або висилати за електронною адресою: 
o.kopach@chnu.edu.ua до визначеного редакцією терміну. 
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СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ 
(ДО 90-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  

ДОЦЕНТА ЄВГЕНІЇ ПРОКОПІВНИ ОПАНАСЕНКО) 

 

 
 
Велике щастя в житті кожної людини 

зустріти на своєму шляху такого вчителя, 
наставника, товариша, як Євгенія Прокопівна 
Опанасенко. Це кришталево чесна, порядна, 
проста, доброзичлива людина, яка є взірцем 
ставлення до роботи, людей, студентів, з 
якими пропрацювала все життя.  

Є.П.Опанасенко народилася на Слобо-
жанщині поблизу Харкова у простій дружній 
родині. Після закінчення школи вступила на 
хімічний факультет Харківського універ-
ситету. Почалося захоплююче студентське 
життя з лекціями, семінарами, лабораторними 
заняттями. А ще студентів приваблювали 
харківські театри, філермонія, куди вони 
ходили на всі прем’єри і знали всі акторів. 

Але щасливе студентське життя перервала 
Велика Вітчизняна війна, і Харківський 
університет був евакуйований у Середню 
Азію, де студенти, крім навчання, допомагали 
пораненим бійцям, займалися заготівлею кок–
сагизу  для палива та переносили тяготи 
військового часу. 

І ось Перемога! Харківський університет 
повертається у рідне місто, і Євгенія 
Прокопівна з успіхом закінчує навчання. У 
країні налагоджується мирне життя, проте не 
вистачає педагогічних кадрів у багатьох 
навчальних закладах. Велика група науковців з 
Харківського університету – хіміків, фізиків, 
біологів, у тому числі і Євгенія Прокопівна 
Опанасенко, - були направлені до Чернівець-
кого держуніверситету. Євгенія Прокопівна 
розпочинає роботу на кафедрі органічної хімії, 
якою керував доцент Григорій Тимофійович 
Пилюгін, теж харків’янин. 

Почалася важка робота з налагодження 
начально–педагогічного процесу система-
тичної роботи кафедри.  

Є.П. Опанасенко, спочатку лаборант, потім 
асистент, в умовах нестачі лабораторного 
посуду, реактивів проводила зі студентами 
хімічного, біологічного, географічного 
факультетів лабораторні заняття, семінари. 
Ми, студенти, з великим задоволенням 
відвідували ці заняття, знайомилися з 
мистецтвом хімічного експерименту, з 
методикою проведення занять. Вона не тільки 
вчила нас органічної хімії, але і проводила 
бесіди про мистецтво, літературу, театр, 
оскільки сама знала про це дуже багато і вміла 
цікаво розповісти, проявляючи при цьому 
високу ерудицію. 

Євгенія Прокопівна Опанасенко довгий час 
читала курс органічної хімії для біологів, про 
що залишились вдячні спогади студентів. Для  
викладання цього курсу Євгенія Прокопівна 
розробила новий підхід – розгляд органічних 
сполук за функціональними групами. 

А скільки сил та уваги Євгенія Прокопівна 
разом з лаборанткою Золотухіною Клавдією 
Григорівною віддали організації та створенню 
спецпрактикуму «Органічний аналіз»! Євгенія 
Прокопівна розробила програму та текст 
лекцій з цього спецкурсу.  

Крім педагогічної роботи, на кафедрі, як і 
на усьому факультеті, кипіла наукова робота. 
70–90-ті роки були періодом розквіту хімфаку. 
Працювала велика кількість аспірантів, 
захищалися докторські дисертації (професор 
Пилюгін Г.Т., професор Домбровський А.В., 
професор Шевчук М.І., професор 
Ганущак М.І.), велика кількість кандидатських 
дисертацій. 

Під керівництвом професора Пилюгіна Г.Т. 
проводилася робота з вивчення хімії 
поліметинових барвників – сенсибілізаторів на 
основі нових N–арилхінолінових сполук. За 
результатами цієї роботи він захистив 
докторську дисертацію в Кишинівському 
університеті. У 1962 році Євгенія Прокопівна 
захистила кандидатську дисертацію. 
Результати досліджень були висвітлені у 
майже 70 наукових статтях, надрукованих в 
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провідних хімічних журналах («Журнал 
органической химии», «Журнал общей 
химии», «Украинский химический журнал», 
«Научные записки химического факультета»).  

Після цього наукова робота закипіла зі ще 
більшим розмахом. Почала успішно вивчатися 
біологічна (мікробіологічна та рісторегулю-
юча) активність одержаних сполук, потім була 
укладена госптема із Переславль-Залеським 
інститутом (к.х.н. Бойко). Співробітництво за 
цією тематикою тривало з десяток років. 
Отримані барвники стали предметом 
подальшого дослідження в Інституті 
радіофізики та електроніки АН УРСР та 
Інституту фізики АН УРСР.  

Під керівництвом Євгенії Прокопівни до 
наукової  роботи залучались студенти ІІІ, IV і 
V курсів. Вони виступали з доповідями на 
студентських наукових конференціях і 
захищали дипломні роботи. 

Педагогічна майстерність і професіоналізм 
Євгенії Прокопівни Опанасенко приваблювали 
студентів. Багато хто з них підтримували з нею 
зв’язок і після закінчення навчання. Писали їй 
про своє подальше  життя, роботу та успіхи. 

Дорога Євгеніє Прокопівно!  
Спасибі Вам за вашу  благородну і 

сумлінну працю, за виховання студентської 
молоді, за науку бути чесними, відпо-
відальними, любити людей, свою професію та 
свою Батьківщину. 

Здоров’я Вам і благополуччя на многії літа. 
Мир в шана, злагода і гармонія нехай завжди 
панують у Вашому домі! Нехай добро-
зичливість, душевність і людяність ніколи не 
згаснуть у Вашому серці. Радості Вам земної, 
благодаті небесної! Хай до ста літ кують Вам 
зозулі! 
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БІОЕЛЕКТРОХІМІЯ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА НОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ 

Проведено аналіз нового наукового напряму – біоелектрохімії, предметом якої є вивчення 

електрохімічних основ функціонування біологічних систем, а також можливостей застосування 

біоелектрохімічних здобутків при проведенні наукових досліджень та опрацюванні технологічних рішень в 

галузі біології та біотехнології. Наприклад, найбільшого успіху біоелектрохімія мембран досягла у 

розшифруванні механізмів збудливості нервових і м'язових клітин. На основі фізичної моделі – бішарової 

ліпідної мембрани – стала можливою повна реконструкція клітинної мембрани з її численними функціями – 

транспортною, електричною та рецепторною.  

Ключові слова: біоелектрохімія, нанобіотехнологія, біосенсор, біопаливний елемент, біотехнологія. 

 
Вступ 

Фундаментальну природу нинішньої 
економічної кризи відображають великі 
кондратьєвські цикли розвитку світової 
економіки, що їх 80 років тому відкрив 
видатний російський економіст Микола 
Кондратьєв [1]. Нині ми перебуваємо на 
спадаючій хвилі п'ятого кондратьєвського 
циклу, якій відповідає чергова системна криза 
і у процесі структурної перебудови економіки 
та виробничих відносин має народитися новий 
технологічний уклад, основу якого сформують 
не вуглеводнева енергетика, а біоінженерія, 
науки про людину, космічна хімія – тобто, 
перш за все біодисципліни і, зокрема, 
біоелектрохімія. 

Електрохімія і біологія пов’язані між 
собою, як зазначав професор О.С.Ксенжек [2], 
генетично. Можливість застосування 
електрохімії для розв'язання «біологічних» 
проблем ґрунтується на подібності 
електрохімічних і біохімічних окисно-
відновних реакцій: обидва типи реакцій 
гетерогенні (перші здійснюються на поверхні 
електрода, другі – на межі фермент-розчин); 
перебігають в одному й тому ж інтервалі рН і в 
розчинах однієї і тієї ж іонної сили; 
відбуваються у водних середовищах і в 
однаковому інтервалі температур; включають 
стадію орієнтації субстрату. Електрохімічні 
процеси відіграють величезну роль у живій 
природі – електрохімічні стадії мають місце в 
усіх процесах трансформації енергії в клітинах 
як рослин, так і тварин і людини. Наприклад, в 
організмі людини загальна поверхня клітинних 
мембран сягає декількох гектарів. Усі клітини 
організмів заповнені біологічними рідинами, 
що містять іони, тобто електролітами. Хоча в 
біологічних системах немає металевих 
електродів, але є спеціальні системи – 
електротранспортні ланцюги, які виконують їх 
функції з перенесення електронів. Усе це – 

класичні об’єкти електрохімії. Окрім того, як 
процеси фотосинтезу, так і процеси дихання 
включають як невід’ємну складову 
електрохімічні стадії. Необхідно також 
відмітити, що сукупна потужність 
електрохімічних процесів, що перебігають в 
біосфері, надзвичайно велика – на багато 
порядків перевершує світові масштаби 
технічного використання енергії. Нагальна 
необхідність представлення біоелектрохімії як 
окремої дисципліни міститься, зокрема, у 
вислові одного з фундаторів електрохімічних 
законів – Фарадея: «Як не дивно, електричні 
явища неорганічної матерії не йдуть ні в яке 
порівняння з тими, які пов'язані з діяльністю 
нервової системи та життєвими процесами». І, 
як результат, установлення електрохімічної 
природи низки процесів у живих організмах 
виникає новий напрям – біоелектрохімія, що і 
є предметом даного огляду.  

 
Постановка завдання  

Інтерес електрохіміків до біології, після 
того як вона вийшла на передові рубежі науки 
і техніки, різко зріс. І на цьому перетині наук 
розвивається новий науковий напрям – 
біоелектрохімія, предметом якої є вивчення 
електрохімічних основ функціонування 
біологічних або «живих» систем [2-6, 7]. 

Для біології, медицини та біотехнології 
електрохімія – це, перш за все, 
фундаментальна наука. Проте вона здатна дати 
дуже багато медико-біологічній науці й 
технології, але ще більше при цьому може 
отримати і сама. Сучасна біологія і 
біотехнологія розвиваються надзвичайно 
швидкими темпами і цей стимулюючий вплив 
біології відчувають практично усі, хто 
займається суміжними дисциплінами і в тім 
числі і електрохіміки. Але щоб її поняття та 
методи знайшли широке практичне 
застосування, електрохіміки мають активніше 
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йти назустріч запитам сьогодення, переходити 
до вивчення модельних систем, максимально 
наближених до реальних біологічних об'єктів. 
Тому автори цього огляду вважають за 
доцільне познайомити викладачів і студентів, а 
також і науковців різних напрямів, з деякими 
класичними поняттями та досягненнями 
сьогодення в галузі біоелектрохімії.  

 
1. Загальні положення  

У рамках відносно нового розділу науки – 
біоелектрохімії вивчаються, за використання 
різних моделей і методів електрохімії, 
механізми процесів, які перебігають у живій 
клітині. Тепер уже очевидно, що в основі всіх 
не тільки інформаційних, а й енерго-
перетворюючих систем організму, лежать 
електрохімічні закономірності [6, 7]. Іншими 
словами, «мембранний потенціал» – це не 
тільки спосіб «спілкування клітин», а і 
з’єднуючий фактор, який забезпечує 
перетворення хімічної енергії та енергії світла, 
а в ряді випадків і механічного руху. 
Встановлено, що внутрішньомембранне 
електричне поле керує взаємодією і злиттям 
клітинних мембран. Отож, вочевидь, що 
електрохімія має фундаментальне значення 
для біології. І тому в найближчому 
майбутньому можна очікувати найбільш 
важливі відкриття саме в галузі біоелектрохімії 
мембран [7-9]. 

Біологічна мембрана поліфункціональна. 
Знадобилося б чимало часу, щоб перерахувати 
все, що вона може. Головне завдання 
мембрани клітин та органоїдів полягає у тому, 
що вона перш за все має бути бар’єром для 
проникнення тих речовин, які знаходяться по 
обидві сторони мембрани, а іншими словами, 
мембрана повинна володіти вибірковою 
проникністю.  

Мембрани можуть бути проникні не тільки 
для іонів і нейтральних речовин, але і для 
електронів, оскільки є ізоляторами з 
діелектричною проникністю біля 2 і володіють 
вельми високим опором. Можна впевнено 
стверджувати, що електрохімічні властивості 
біологічних мембран не є екзотикою у живій 
природі, а лежать в основі таких важливих для 
життя процесів, як, наприклад, дихання тварин 
і людини або утилізація енергії світла 
рослинами. З фізико-хімічного погляду 
мембрана, через яку переносяться електрони, 
найпростіше може бути представлена як 
діелектричний прошарок, що розділяє дві фази 
з окисно-відновними системами, які 
контактують із різними сторонами мембрани. 
Тому для розуміння процесів перенесення 

електронів через біомембрани необхідно вміти 
досліджувати і знати особливості процесів на 
межі поділу ізолятор/електроліт.  

Народження зарядів при освітленні 
хлоропласту та їх поглинання реакцією на 
поверхні ламелярного ліпідно-білкового 
комплексу – одна з проблем фотосинтезу. Для 
розуміння цього процесу необхідні знання 
специфіки електрохімічної фотоінжекції на 
межі поділу водної фази з діелектричним 
середовищем.  

У таких випадках особливого значення 
набувають явища, які перебігають на межі 
поділу мембрани і водних середовищ. Аналіз 
процесів перенесення зарядів у клітинах і 
модельних мембранах привів до необхідності 
створення нових теорій механізмів полегшеної 
дифузії та міграції іонів у надвузьких каналах, 
залежності енергетичних профілів дифузій-
ного шляху іона від ступеня заповнення 
вакансій тощо. Усі ці проблеми значно 
пов’язані з необхідністю детального вивчення 
властивостей межі поділу електроліт/ізолю-
ючий матеріал мембрани.  

Електрохімічні методи дозволяють 
одержувати інформацію про окисно-відновні 
потенціали, число електронів, механізм 
реакцій за участю азотовмісних гетероцик-
лічних сполук (пурини, піримідини, порфірини 
тощо). Ємнісні виміри дають важливі знання 
про адсорбційні властивості низько- та 
високомолекулярних біологічно активних 
сполук (нуклеотиди, білки, нуклеїнові 
кислоти). Вивчення механоелектричних явищ, 
наприклад руху й орієнтації клітин у зовнішніх 
електричних полях, структурних перебудов 
мембран при електричному пробої та 
електростимульованому злитті клітин, заклало 
основи для медико-біологічних й 
біотехнологічних застосувань (створення 
штучних носіїв лікарських препаратів, 
мембранна діагностика, одержання гібридних 
клітин). Значним досягненням біоелектрохімії 
є доказ справедливості хеміоосмотичної 
гіпотези Мітчелла, отриманий у дослідах з 
реконструкції мембранних систем у 
різноманітних модельних системах, у тому 
числі й ліпосомах. До прикладної біоелектро-
хімії належить розробка іонселективних 
мікроелектродів для внутрішньоклітинного 
використання, мікроелектродів для внут-
рішньоклітинних ін’єкцій електрохімічно 
активних речовин, електрохімічних біо-
сенсорів (бактеріальні та тканинні електроди) 
та іонселективних електродів, що 
використовують іонофори. До медико-
біологічних застосувань належить вивчення 
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позаклітинних електричних полів і механізм 
впливу зовнішніх полів і струмів на 
фізіологічні процеси, включаючи регенерацію 
тканин. 

Усе наведене дозволяє стверджувати, що в 
усіх процесах перетворення енергії в 
організмах (як людини, так і тварин і рослин) 
присутні електрохімічні стадії.  

Наприклад, на рис.1 співставлені 
принципові схеми електрохімічного пристрою 
у, так би мовити, звичному для нас 
«технічному» вигляді (зліва) і у тому 
«біологічному» варіанті, який за мільярди 
років до Л.Гальвані – фундатора електрохімії, 
був напрацьований біохімічною еволюцією 
(справа) [2]. 

 

 
Рис. 1. Схема організації процесів у «технічних» і 

«біологічних» системах 
 

При створенні технічних електрохімічних 
систем, звичайно, не виникає особливих 
проблем з ізоляцією, оскільки ми оточені 
діелектричним середовищем – повітрям. Окрім 
того, в технічних пристроях у якості 
електродів і провідників використовуються 
метали, які володіють високою електро-
провідністю. На відміну від цього, природа 
створювала свої електрохімічні пристрої в 
електропровідному середовищі – в розчині 
електроліту. До того ж у її розпорядженні не 
було металевих провідників. З причини цих 
вихідних відмінностей «біологічна» електро-
хімія є ніби оберненою, інверсною по 
відношенню до більш звичної нам «технічної» 
електрохімії. У цьому випадку не електронний 
провідник, а електролітна фаза розподіляється 
на два об’єми. Ізолюючим прошарком між 
ними слугує тонка плівка масної речовини – 
біомембрана. Роль електронного провідника 
виконують вбудовані у цю мембрану органічні 
окисно-відновні компоненти – переносники 
електронів в електронно-транспортному 
ланцюгу. Різниця потенціалів у такій системі 
генерується між розділеними мембраною 
об’ємами електроліту.  

Саме так і організовані мітохондрії та 
хлоропласти. Саме ці субклітинні частки і є 
біологічними електрохімічними генераторами 

– «силовими станціями» клітин. Хоча різниця 
потенціалів, яка генерується на мембрані, 
незначна – 60 − 150 мВ, проте потужність, 
віднесена до одиниці об’єму мітохондрії, сягає 
10 − 50 кВт/м3, що навіть трохи більше, ніж у 
випадку промислових електролізерів. 
Відзначимо також, що мембрана дуже тонка 
(≈70 Å), і ця різниця потенціалів призводить до 
виникнення електричного поля дуже високої 
напруженості: 104 – 105 см–1, а сумарний 
струм, який перебігає через мембрани 
мітохондрій в клітинах організму людини, 
може сягати значень у 400 − 800 А. Наприклад, 
електричний скат генерує імпульси в 50 А при 
напрузі 60 В, а електричний вугор "стріляє" 
імпульсами з напругою 500 В! Їх електричний 
орган складається з групи елементів (у ската їх 
1000), з'єднаних послідовно. Ці батареї (у 
ската їх 2000) підключені паралельно. Так і 
виникають великі струми і великі напруги 
одночасно. До однієї поверхні кожної клітини 
підходять нервові закінчення. Коли орган 
знаходиться у спокої, обидві сторони кожної 
клітини мають однаковий потенціал і струм 
через орган не йде. Коли ж по всіх нервових 
волокнах проходять імпульси, постсинаптичні 
мембрани різко підвищують свою проникність 
для іонів і потенціал зменшується до нуля. Це 
призводить до виникнення струму, який 
проходить через клітину. Так формується 
розряд у ската. У більш еволюційно 
досконалих риб, наприклад таких, як 
електричний вугор, нільські щука чи нільський 
сом, органи влаштовані дещо інакше. 
Мембрана з того боку клітини, на яку діє 
синапс, електрично збудлива, так що при 
проходженні нервового імпульсу вона не 
тільки знижує свій потенціал до нуля, а й 
перезаряджається, чим забезпечує більш 
високу різницю потенціалів, що генерується 
клітинами. За своїми позаклітинними полями 
риби – це електричні гіганти. Інші тварини в 
порівнянні з ними просто карлики – у них 
найпотужнішим електрогенератором, мабуть, є 
серце – амплітуда сигналів на кардіограмах 
складає 2-3 тисячні частки вольта. Мозок 
генерує ще більш слабкі імпульси –  близько 
десятитисячної частки вольта. 

 
2. Роль біопотенціалів у перебігу  

життєвих процесів 
За час, протягом якого наука займається 

вивченням біоелектричних потенціалів (БЕП), 
накопичено величезний матеріал, який показує 
їх тісний зв'язок майже з усіма життєвими 
функціями [8]. Це стало підгрунтям широкого 
застосування реєстрації БЕП для діагностики 
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фізіологічного стану об'єкта; особливо 
успішно цей напрямок розвивається в 
медицині. Використовується реєстрація БЕП і 
в сільському господарстві для прогнозу 
практично значущих якостей тварин і рослин. 
Погляд на БЕП як на неминучий «продукт» 
фізіолого-біохімічних, біофізичних і 
біоелектрохімічних процесів настільки 
зміцнився в науці, що довгий час майже не 
розглядалося питання про те, яку ж самостійну 
роль вони відіграють в організмі. Винятком, 
мабуть, є встановлення ролі БЕП у генерації та 
розповсюдженні збудження у нерві. Разом з 
тим аналіз наявних даних показує, що участь 
БЕП у перебігу життєвих процесів досить 
універсальна і різноманітна, і можна 
накреслити такі шляхи цієї участі.  

1. Енергетична роль. Поверхнева 
плазматична мембрана клітини завжди 
поляризована – її зовнішня сторона заряджена 
позитивно, а внутрішня – негативно. Ця 
різниця потенціалів на мембрані може 
становити у клітин різних об'єктів – 100 
мілівольт і більше (до –300 мВ). Такі 
потенціали спокою, створювані за рахунок 
роботи пасивних і активних механізмів, наряду 
з АТФ можуть розглядатися як своєрідна 
форма запасання енергії в клітині. На даний 
час все більшого поширення набуває думка 
про те, що критерієм енергізованності клітини 
є не тільки кількість у ній макроергів (речовин 
з багатими енергією хімічними зв'язками), але 
і величина її мембранного потенціалу. 
Особливо істотно те, що електрична енергія, 
яка накопичена на мембрані, досить легко 
може переходити в інші форми енергії за 
перебігу ряду процесів. Особливо це 
стосується мембранного транспорту, який 
забезпечує обмін речовинами між клітиною та 
середовищем. Під впливом електричного поля 
на мембрані може прискорюватися або 
сповільнюватися (залежно від знака заряду) 
рух іонів через канали. Суттєве значення має 
електрична полярність на мембрані і для 
здійснення активного транспорту речовин 
через мембрану за допомогою особливих 
речовин-переносників. Висловлюються 
міркування про роль БЕП у перебігу 
електроосмотичних явищ у мембрані, тобто 
переміщення води під впливом електричного 
поля [6]. Отже, використання енергії БЕП для 
здійснення різних видів транспорту через 
мембрану речовин у зарядженій формі – це 
феномен, який широко представлений у 
клітинах тварин і рослин.  

2. Регуляторна роль. Поряд з 
енергетичною, БЕП виконують важливу 

регуляторну роль. Це стає особливо 
очевидним, якщо взяти до уваги значення 
напруги електричного поля на мембранах. При 
трансмембранній різниці потенціалів, що 
дорівнює 0,1 В (хоча, як зазначалося вище, 
вона може бути і в 2 – 3 рази більшою), та 
середній товщині мембрани у 10 нм, 
напруженість електричного поля через 
мембрану складе не менше 105 В/см. Такі 
величезні напруженості чинять суттєвий вплив 
на структурну організацію мембрани, і 
відбувається це в першу чергу завдяки тому, 
що молекули або окремі частини молекул 
білків і ліпідів можуть мати дипольні моменти. 
Під дією змін електричного поля на мембрані 
молекули мембранних білків можуть 
змінювати свою орієнтацію або конформацію 
функціонально значущих центрів. У ліпідному 
матриксі відбувається зміна мікров'язкості, а 
також явище, що отримало назву електро-
стрикції, – електромеханічного стиснення. 
Структурні зміни ліпідів здатні впливати на 
стан білків. Усе це призводить до того, що 
зміни різниці потенціалів на мембрані під дією 
тих чи інших факторів впливають на роботу 
таких мембранних білків, як ферменти, 
рецептори, канали, переносники речовин і т.д. 
Завдяки цьому може здійснюватися 
регуляторна роль БЕП у функціональній 
активності клітини.  

3. Інформаційна роль. Найбільшої 
досконалості їх інформаційна роль досягла в 
нервових волокнах вищих тварин. Потенціали 
дії (ПД), що виникають у них під впливом 
різних зовнішніх стимулів, поширюються з 
високою швидкістю (до 100 м/с) і 
забезпечують передачу інформації від однієї 
частини організму до іншої. Сам процес 
розповсюдження ПД, що являє собою 
тимчасову деполяризацію мембрани, відбу-
вається за допомогою чисто електричного 
механізму [8]. Від незбудженої ділянки нерва 
до порушеної протікають так звані локальні 
струми, які викликають деполяризацію 
незбудженої ділянки а, отже, переміщення ПД. 
Описаний спосіб може забезпечувати 
поширення ПД без загасання. З певними 
особливостями він спостерігається у більшості 
тварин. Однак було б неправильно вважати, 
що генерація та поширення ПД у відповідь на 
зовнішнє подразнення властиві тільки 
тваринам. Ще на початку століття індійський 
учений Джагдіш Чандра показав, що при русі 
листа мімози виникають коливання БЕП, які 
подібні до таких у нервах. Пізніше працями 
російського вченого І.І. Гунара встановлено, 
що не тільки рослини зі швидкими руховими 
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реакціями (мімоза, росянка, мухоловка та ін), 
але й інші рослини, яким не властиві швидкі 
рухи (гарбуз, квасоля, соняшник та ін.), 
можуть у відповідь на зовнішнє подразнення 
(опік, механічний стимул та ін.) генерувати 
ПД.  

4. Роль БЕП в самоорганізації живих 
систем. Оскільки клітини або тканини 
організму мають електричні потенціали, вони 
створюють навколо себе електричні поля [8]. 
Ці поля дуже слабкі, але їх цілком можна 
виміряти за допомогою спеціальних прийомів. 
На даний час усе більше зміцнюється уявлення 
про те, що ці біополя являють собою своєрідну 
силову матрицю, відповідно до якої може 
здійснюватися ріст і розвиток окремих органів 
і тканин тварин і рослин. Цікаво, що 
електричне поле одного об'єкта, наприклад 
насіння, може впливати на електричне поле 
іншого (якщо вони знаходяться поряд) і таким 
чином забезпечувати певну взаємодію їх 
фізіологічних процесів. Однак, на даний 
момент питання про роль БЕП у 
самоорганізації живих систем досліджено 
вкрай недостатньо. 

 
3. Електрохімічні основи біопаливних 

елементів і біосенсорів  
Наглядним прикладом використання 

напрацьованих природою підходів до 
розв'язання енергетичних проблем людства є 
аналогія між рукотворними електрохімічними 
генераторами – паливними елементами й 
енергозабезпеченням живих організмів. У 
процесі досліджень біоелектрохіміки 
встановили, що в живу клітину немовби 
вмонтовано воднево-кисневий паливний 
елемент (ПЕ) [7, 9]. У такому ПЕ окисник – 
кисень з навколишнього середовища 
надходить до легенів людини (тварини), де 
всмоктується у кров, з’єднується з гемо-
глобіном і потім розповсюджується по всіх 
тканинах організму. Джерелом водню слугує 
їжа (жири, вуглеводи, білки), яка під дією 
біокаталізаторів (ферментів), за так званим 
циклом Кребса, перетворюється у воду, 
вуглекислий газ і атоми водню. Потім атоми 
водню, накопичувачем яких є дифосфопіри-
диннуклеотид, розпадаються на протони й 
електрони, які, переміщуючись по спеціально 
створеному природою в мітохондрії ланцюжку 
ферментів (дихальний ланцюг), знову 
з’єднуються з протонами й атомами кисню, 
утворюючи кінцевий продукт – воду. 
Основними елементами дихального ланцюга є 
цілий ряд окисних ферментів, завдяки 
злагодженій роботі яких на мембрані 

мітохондрій створюється трансмембранний 
електрохімічний потенціал, який використо-
вується для синтезу сполук з особливо 
високою енергоємністю хімічних зв’язків.  

Виконані дослідження механізму роботи 
біокаталізаторів дозволили зареєструвати акт 
переходу електронів від окиснюваних 
органічних молекул (субстрату) на молекулу 
ферменту і спостерігати динаміку цього 
процесу в експерименті. Ці розробки 
дозволили створити  тестові біосенсори, які 
являють собою стабілізовану мембрану з 
певним ферментом і струмопровідну 
підкладку. При контакті досліджуваної рідини 
(наприклад, плазми крові) з біосенсором 
фермент реагує кількісно на вміст певних 
речовин у ній, що реєструється відповідним 
приладом. Хоча зареєстрований струм 
незначний, важливий сам факт створення такої 
штучної системи, яка безпосередньо 
перетворює хімічну енергію в електричну. 
Перспектива практичного використання таких 
систем як енергетичного джерела, на перший 
погляд, здається малоймовірною. Проте варто 
відразу відзначити, що коли в біосенсорах ми 
маємо справу з мізерними площами, то, як уже 
вище відзначалось, електрохімічні процеси в 
живому організмі відбуваються на величезних 
площах. І при цьому природа на прикладі 
вугрів і скатів демонструє нам, як енергію, 
одержувану при мембранних процесах у 
клітинах, можна перетворити на потужні 
струми напругою в декілька сотень вольт, які 
використовуються цими тваринами для 
захисту або ураження жертв. 

Із вищенаведеного випливає, що для 
створення такої біоенергетичної установки 
необхідно виконати ряд взаємопов’язаних 
технологічних завдань. По-перше, необхідно 
розробити технологію одержання подібних до 
біосенсорних стабілізованих мембран зі 
значними площами та відпрацювати умови 
формування компактних об’ємних структур. 
По-друге, навчатися включати в ці мембрани 
комплекс відповідних біокаталізаторів, щоб 
забезпечити повне окиснювання визначених 
органічних речовин. Крім того, розробити 
механізми і пристосування для регуляції 
інтенсивності процесу окиснювання та 
забезпечення його циклічності з метою 
регулювання потоку енергії від 
біоенергетичного джерела в цілому. 

За подібним принципом на новій основі 
можна також побудувати і  сонячні батареї. 
Якщо вдасться включити в ці стабілізовані 
мембрани хлорофіл із рослин і ряд 
допоміжних ферментів, то тоді енергію 
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збудження хлорофілу фотонами світла можна 
буде приймати безпосередньо на струмо-
провідну підкладку. 

По суті всі ці процеси добування та 
перетворення енергії в тваринних і рослинних 
організмах хоча в цілому і складні, проте, як 
було схематично розглянено вище, здійсню-
ються в низці простих реакцій, у яких 
речовини-відновники, тобто «пожива», окис-
нюються до вуглекислоти і води. Якщо один 
або кілька електронів переносяться в окремій 
стадії загального процесу, то така реакція 
може бути використана в Біо-ПЕ. Легкість, з 
якою здійснюються біохімічні реакції в 
порівняно м’яких природних умовах, пояснює 
намагання застосувати їх в електрохімічних 
перетворювачах енергії. 

У цьому аспекті особливої уваги 
заслуговують системи енергоустановок, які 
здатні за використання мікроорганізмів (або їх 
ферментів) перетворювати безпосередньо 
енергію хімічних зв’язків органічних молекул 
у найбільш ефективно використовувану 
електричну енергію – біопаливні елементи 
(Біо-ПЕ) [9-14]. Біо-ПЕ здатні розв'язувати, 
окрім енергетичних, і екологічні проблеми 
утилізації відходів, оскільки мікроорганізми 
мають здатність адаптуватися до навко-
лишнього середовища. Оскільки необхідною 
умовою життєдіяльності усіх мікроорганізмів є 
водне середовище, то стоки, які містять 
органічні забруднення, є найбільш 
привабливим об'єктом для впровадження 
задекларованого підходу. Нагальна потреба 
утилізації та раціонального використання 
відходів органічного походження, а також 
інтенсивний пошук альтернативних джерел 
енергії, - важливий стимул до 
широкомасштабних досліджень у галузі Біо-
ПЕ. Особливо необхідно наголосити, що їх 
окупність буде визначатися не тільки 
напрацьованою електроенергією чи воднем, 
але й витратами на очищення стоків. 
Наприклад, професор Brus E. Logan з 
Пенсільванського університету впевнений, що 
масштабне використання Біо-ПЕ для 
очищення стічних вод, з одночасним 
отриманням електричної енергії чи водню, 
дозволить США щорічно економити близько 
25 млрд. доларів [15, 16]. 

Мікробний Біо-ПЕ – це пристрій, у якому 
здійснюється перетворення хімічної енергії в 
електричну за використання ферментів, що 
знаходяться в живому мікроорганізмі. У цьому 
його головна відмінність від ферментного Біо-
ПЕ, в якому застосовуються відокремлені з 
клітин ферменти. Рушійна сила МПЕ – 

система окисно-відновних реакцій, що 
перебігають у живих клітинах. МПЕ є начебто 
імітацією біологічної системи, в якій задіяні 
мікроорганізми змушують транспортувати 
утворені ними в результаті катаболізму потоки 
електронів не на свої природні кінцеві 
акцептори, а на анод Біо-ПЕ. У такий спосіб 
хімічна енергія, що міститься в субстраті 
(паливі), за допомогою каталітичних систем 
мікроорганізмів перетворюється в електричну. 
МПЕ має саме ті властивості, що найбільш 
перспективні і бажані при сумісному 
розв'язанні екологічних і енергетичних 
проблем.  

Групи дослідників у США, Китаї, Кореї та 
Німеччині довели можливість безпосереднього 
отримання електричної енергії  при очищенні 
стічних вод в анаеробних умовах за 
застосування МПЕ. Проте на сьогодні 
розробка МПЕ іще знаходиться на стадії 
створення лабораторних зразків [22, 23]. 
Одночасно з електронами, що продукуються 
мікроорганізмами і передаються на анод, 
утворюються і протони, які беруть участь в 
окисно-відновних процесах катодного 
простору МПЕ. Показано, що прикладаючи 
додаткову незначну напругу до МПЕ, можна 
безпосередньо одержувати водень. Електрична 
енергія, яка необхідна для одержання водню у 
такий спосіб, складає менше 0,6 кВт/м3 Н2, що 
значно менше, ніж для одержання водню у 
процесі електролізу води – 4,5-5 кВт/м3 [24]. 

Принципово новим шляхом для подолання 
біохімічного бар’єра одержання 4 моль 
Н2/моль глюкози є використання 
модифікованих мікробних паливних елементів 
(ММПЕ) [25]. Для утворення водню на катоді 
необхідно створити потенціал у – 0,41 В. 
Потенціал, що утворюється на аноді МПЕ, 
становить – 0,3 В, тому теоретично можна 
одержати водень на катоді  МПЕ при 
застосуванні додаткової напруги, більшої за 
0,11 В (різниця потенціалів катода та 
біоанода). У ММПЕ мікроорганізми, що 
іммобілізовані на аноді, окиснюють органічні 
речовини, передаючи електрони на анод і 
протони водню у реакційне середовище. 
Протони мігрують через протон-проникну 
мембрану до катода, де за додаткової напруги 
відновлюються, утворюючи молекулярний 
водень. Враховуючи, що при бродінні можна 
отримувати 2-3 моль Н2/моль глюкози, а з 
побічних продуктів бродіння (утворюється 2 
моль ацетату на моль глюкози) в ММПЕ 
практично можна одержати 3 моль Н2/моль 
ацетату, то поєднання процесу бродіння з 
анаеробним ММПЕ дає можливість 
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отримувати 8-9 моль Н2/моль глюкози. Без 
застосування додаткової напруги безносе-
редньо одержуємо електричну енергію. 
Використання відходів як сировини для 
запропонованої технології дасть можливість 
поєднати їх утилізацію з одержання 
електричної енергії та водню. 

Останніми роками тематика Біо-ПЕ 
отримала новий потужний імпульс, зумов-
лений зростаючим інтересом до виробництва 
так званої «зеленої» (або екологічної) 
електроенергії, оскільки мікроорганізми 
здатні використовувати як паливо практично 
весь спектр органічних речовин, у тому числі 
різноманітні відходи. Це відкриває, як уже 
зазначалось, можливість одночасного 
розв'язання як екологічних, так і енергетичних 
проблем. Сучасні перетворювачі хімічної 
енергії в електричну у вигляді Біо-ПЕ та 
інших подібних пристроїв іще не взмозі 
задовольнити техніку ХХІ сторіччя, але вони 
вказують нам принципову можливість 
розв'язання енергетичних проблем. І те, що 
при зіставленні біоелектрохімічних методів 
перетворення енергії з її електрохімічним 
перетворенням у рукотворному паливному 
елементі виявилося так багато спільного, 
свідчить про те, що обраний напрямок вельми 
перспективний у розв'язанні енергетичних 
проблем. 

 
4. Нанобіоелектрохімія 

Як уже зазначалося, найбільш харак-
терною рисою наукового розвитку на даному 
етапі є зближення органічного світу – світу 
живої природи – з неорганічним, у чому 
досягнуто значних успіхів в останні 
десятиріччя. І, як наслідок, принципово 
змінюється підхід до організації дослід-
ницької роботи – від вузькоспеціалізованого 
необхідно перейти до міждисциплінарного 
методу проведення наукових досліджень. 
Учений, який, маніпулюючи атомами, 
створює з них нові речовини, не може назвати 
себе фізиком, хіміком або біологом. Цей 
учений – теж природознавець, яким був 
Ньютон 300 років тому, але вже на якісно 
новому рівні. Тому нанотехнологія – це 
фактично назва науково-технологічної 
революції початку XXI століття. Раніше йшли 
«зверху», тобто рухались у бік зменшення 
розмірів предметів, які створювалися. Умовно 
можна собі уявити ланцюжок: рубаємо дерево 
– розпилюємо його на дошки – робимо певний 
предмет, тобто відрізаємо все зайве. У 
підсумку ми отримуємо корисний предмет, 
але більша частина наших зусиль – 

матеріальних і технологічних – іде на 
створення відходів і забруднення довкілля. За 
нової парадигми ми починаємо йти «знизу» – 
від рівня атомів, складаючи з них, як з 
кубиків, матеріали і системи із заданими 
властивостями. Фактично мова йде про 
створення технологій і обладнання для 
атомно-молекулярного конструювання будь-
яких матеріалів, що, очевидно, можливо лише 
при створенні адекватних методів діагностики 
з атомарною роздільною здатністю. Якщо 
рухатися цим шляхом, то перехід до 
нанотехнологій – до атомарного констру-
ювання – дає найважливіший результат – 
дематеріалізацію виробництва і різке якісне 
зменшення енергетичних і ресурсних витрат. 

На відміну від інформаційних технологій, 
які у значній мірі віртуальні, нанотехнології 
істотно більш матеріальні. Нанотехнології – це 
базовий пріоритет для всіх існуючих галузей, 
які змінять і самі інформаційні технології. 
Нанотехнології – це не окремі технології або 
нові технологічні напрямки, а модернізація 
всіх існуючих технологій на принципово 
новому атомарному рівні. Нанотехнології – це 
надгалузевий фундамент розвитку всіх, без 
винятку, галузей нової наукомісткої економіки 
постіндустріального суспільства.  

Що ж відбувається в області «нанобіо» у 
світі»? Які напрямки, безумовно, заслуго-
вують уваги? Є чимало документів, 
покликаних відповісти на виникаючі питання. 
Тим не менше, з числа аналітичних матеріалів, 
що створюються різними групами експертів, 
найбільшої уваги заслуговують Дорожня 
карта розвитку нанотехнологій, складена 
корпорацією RAND (Research And 
Development, США) та Дорожня карта 
Європейської комісії (Nanoroadmap Medical 
and Health), створена в рамках підготовки та 
реалізації Сьомої рамкової програми Євро-
пейського Союзу з науково-дослідницького та 
технологічного розвитку [33]. Обидва 
документи не тільки аналізують стан справ у 
сфері нанобіотехнологій, а й пропонують 
прогноз розвитку тих чи інших галузей 
нанобіотехнологій на найближчу перспективу 
(2015-2020 рр.). Крім того, експерти 
аналізують стан справ у тих галузях, які 
можуть мати вихід у промислове виробництво 
і стати комерційно доступними. Американські 
експерти виділяють репрезантивний ряд 
нанотехнологій, перш за все в біомедицині, 
який складається з одинадцяти тем: інженерія 
живих тканин і регенеративної медицини; 
біологічні наноструктури; інкапсуляція і 
адресна доставка ліків; молекулярна візуа-
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лізація; біофотоніка; біосумісні імплантати; 
біоаналітичні мембрани; молекулярні 
біосенсори; біочіпи і лабораторії на чіпі (Lab-
On-A-CHIP); функціональні молекули: 
перемикачі, насоси, транспортні засоби. 
Експерти Європейської комісії склали такий 
перелік найбільш важливих, на їхню думку, 
розділів нанобіотехнологій: доставка ліків; 
молекулярна візуалізація; косметика; ство-
рення нових лікарських засобів; методи 
діагностики; хірургія, в т.ч. трансплантація 
тканин і органів; тканинна інженерія; харчові 
технології; геноміка і протеоміка; молекулярні 
біосенсори та інші технології. При уважному 
розгляді видно, що обидва списки досить 
близькі. Тим не менше, на думку фахівців, є 
сенс виділити чотири основні магістральні 
напрями розвитку нанобіотехнологій (див. 
табл. 1.). 

Таблиця 1. 
Головні напрями розвитку нанобіотехнологій 
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Хімічні + +   + +   + +   + 

Електричні +   + +   + − − 

Оптичні +   + +   + − − 

Термічні + + − − 

Магнітні +   + − − − 

 
У рамках визначених напрямів нано-

технології – це з'єднання існуючих сьогодні 
технологічних можливостей, у першу чергу 
твердотільної мікроелектроніки, з конструкт-
ціями, створеними за зразками живої природи. 
Наприклад, створення напівпровідникових 
наноструктур з квантовими точками – важливе 
досягнення в неорганічному матеріалознавстві. 
В основі формування цих структур лежить 
принцип самоорганізації, а принцип само-
організації – це базовий принцип живої 
природи. Інший приклад – паливний та 
біопаливний елементи.  

У таблиці 2 представлена невелика частина 
того, що вже пропонує сьогодні ринок 
продукції нанотехнології.  

 

Таблиця 2. 
Продукти та розробки ринку продукції 

нанотехнології 

Готові 
продукти, що 
є на ринку 

Продукти, що 
будуть готові 
до виходу на 
ринок через  

3-5 років 

Перспективні 
продукти і 
розробки 

нанодисперсні 
матеріали 

вуглецеві 
матеріали 

продукція 
нанобіотехно-
логій 

полімерні 
матеріали 

наноелектронні 
пристрої 

покриття 
композити  
кераміка 
каталізатори 

засоби 
доставки 
лікарських 
препаратів 
(нанокапсули) 

гібридні 
пристрої та 
прилади 
біонічного 
характеру 

мембрани 
світлодіоди 

мікросистемна 
техніка 

нанобіосистеми 
та пристрої 

сенсори  
біочіпи 

медичні 
діагностикуми  

 
Сучасні нанокомпозитні матеріали, синте-

зовані з різних комбінацій наночастинок і 
матеріалів для матриць, відрізняються помітно 
зрослою міцністю, термостабільністю й 
електропровідністю. Завдяки унікальним 
властивостям і універсальності вуглецю 
наноматеріали на його основі все більше і 
більше використовуються в різних інженерних 
і медичних сферах застосування, зокрема в 
біоелектрохімії [19-21]. Наприклад, вуглецеві 
наночастинки, розподілені в матричних 
матеріалах типу епоксидної смоли, поліуре-
тану, гуми, цементу надають унікальні 
електричні та магнітні характеристики 
матеріалу матриці, відкриваючи ряд нових і 
цікавих застосувань.  

Вуглецеві нанотрубки (ВНТ), виготовлені 
методом хімічного вакуумного напилення, 
можуть бути з'єднані в блоки для формування 
структур діаметром в одиниці нанометрів, але 
довжиною від кількох мікрон до двох 
сантиметрів. ВНТ, вирощені у вигляді масиву 
або «лісу», називають «чорною бавовною». 
Цей матеріал багатообіцяючий для розробки 
унікальних датчиків механічних напружень, 
виконавчих пристроїв, біосенсорів, електродів 
різноманітних електрохімічних пристроїв, 
нанокомпозитів для багатофункціональних 
застосувань. Наприклад, структурна система 
датчиків може бути виготовлена шляхом 
нанесення пульверизатором певної сітки 
розчину, що містить наночастинки. 
Електрохімічний імпеданс (опір і ємність) 
такої системи може змінюватися внаслідок 
руйнування структури, в якій такий «нерв» 
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знаходиться. Такі види матеріалів з вуглецевих 
нанотрубок також можуть бути використані 
для виготовлення розумних тканин з безліччю 
унікальних властивостей, включаючи посилені 
тканинні композити, датчики стану та ін. У 
силу притаманній ВНТ міцності та інертності, 
в розробці знаходяться наноелектроди на 
основі ВНТ, які можуть проникати в живу 
клітину і бути використаними як мініатюрні  
біосенсори; конструкції типу будівельних лісів 
з нанотрубок для фіксації нейронів з метою 
подальшого відновлення ушкоджень 
центральної нервової системи. 

Графен – останнє відкриття серед 
наноформ вуглецю (графен сам по собі у 
природі не зустрічається). На сьогодні графен 
– найактуальніша тема досліджень з фізики 
конденсованих середовищ і матеріалознавства 
завдяки його недавно відкритим абсолютно 
винятковим електронним властивостям і, 
зокрема, електрокаталітичним можливостям. 
Дослідники з Університету Ольстера 
(Великобританія) – д-р П. Папаконстантіну (Dr 
P. Papakonstantinou) і д-р Н. Шанг (Dr N. 
Shang) запропонували нову ефективну 
технологію вирощування графенових плівок 
великої площі з яскраво вираженими 
електрокаталітичними і біосенсорними власти-
востями (висока чутливість до біологічних 
компонентів) [20]. Так, зміни концентрації 
допаміну – відомого нейромедіатора 
(нейротрансміттера), який відіграє визна-
чальну роль у діяльності нирок людського 
організму, центральної нервової, гормональної 
та серцево-судинної систем, тісно пов'язані зі 
станом здоров'я людини, і тому їх важливо 
точно вимірювати. За використання тради-
ційних електродів відгук на допамін почасти 
виявляється спотвореним через вплив 
присутніх у розчині зразків аскорбінової чи 
сечової кислоти, що в результаті призводить 
до низької чутливості і, відповідно, до 
спотворення істинних концентрацій. На 
противагу цьому, графенові електроди дають 
чіткі результати по розпізнаванню допаміну, 
аскорбінової та сечової кислоти, причому ці 
результати набагато кращі, ніж з електродами 
зі склоподібного вуглецю.  

Графенові електроди мають широке поле 
можливих застосувань у нанобіоелектрохімії, 
зокрема в електроаналітичних приладах, 
біосенсорах, пристроях зберігання та 
перетворення енергії, і можуть успішно 
конкурувати з подібними виробами, 
виготовленими з вертикально позиціонованих 
вуглецевих нанотрубок. Нанобіоелектрохімія є 
розділом нанотехнології, в рамках якого 

досліджують різні біохімічні та біоафінні 
процеси електрохімічними методами як на 
рівні досліджуваних нанорозмірних біо-
об’єктів, так і за допомогою нанотехніки 
(наноелектродів, наноструктурованих електро-
дів, високочутливих датчиків, нанокомпо-
зитних матеріалів). 

Дизайн поверхні електродів - суттєвий 
фактор при дослідженні прямого перенесення 
електронів у гетерофазній реакції між твердим 
електродом і колоїдних розчином білка на 
поверхні електрода. Наночастинки металів 
(золота, срібла, паладію) використовуються в 
біоелектрохімії для забезпечення ефективного 
електронного транспорту між електродом і 
біополімерами (білками, нуклеїновими кисло-
тами). Неорганічні наноструктури (наночас-
тинки металів) і нанорозмірні біомолекули, до 
яких належать і білки, мають характерні 
розміри 1÷100 нм. Поєднання мембраноподіб-
них рідкокристалічних плівок і наночастинок 
металів дозволяє одержувати стабільні плівки 
з високою здатністю до перенесення 
електронів між електродом і гемопротеїном. 
При включенні наночастинок золота в плівки 
мембраноподібних  речовин підвищується 
чутливість і стабільність електрохімічних 
параметрів електродів. Це пов'язано з тим, що 
наночастинки металів на електроді поводяться 
як система наноелектродів.  

Як вдалий приклад застосування нано-
частинок в електрохімічних методах аналізу 
можна навести біосенсор на основі берлінської 
лазурі – активного та селективного електро-
каталізатора відновлення Н2О2 – рис.2, 3 та 
табл.3. 

 
Рис.2. Схема біосенсора на основі берлінської 

лазурі 
 
Іще більш яскравим прикладом є роботи 

лабораторії біоелектрохіміі Інституту електро-
хімії ім. А.Н.Фрумкіна РАН, для всіх напрямів 
діяльності якої принципово новий перехід до 
досліджень наномасштабних процесів за такою 
загальною темою, як «Вивчення мембранних 
наноструктур, відповідальних за злиття, поділ і 
транспорт» [26-32].  
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а) 

 
б) 

Рис.3. Наночастинки в електрохімічних методах 
аналізу – зображення наноструктурованої (а) та 

звичайної (б) берлінської лазурі (атомний 
скануючий мікроскоп) 

 
Таблиця 3. 

Берлінська лазур FeIII
4[FeII(CN)6]3 – активний і 

селективний електрокаталізатор відновлення Н2О2  

Електро-
каталізатор 

Селектив-
ність, 

j(H2O2)/j(O2) 

Електро-
хімічна 

константа, 
см/с 

Платина 0,1 4*10-6 
Пероксидазний 30-40 1*10-3 
Берлінська лазур 400-600 1*10-2 

 
В аналітичній формі було вирішене 

завдання щодо розповсюдження нервового 
імпульсу по гладкому однорідному волокну, а 
пізніше - і по мієлінізізованому. Розроблено 
методи опису розповсюдження збуджень у 
нейронних мережах. Розроблено теорію 
рухомих переносників (валіноміцін + K+) й 
однорядного транспорту (граміцидин + K+), 
яка була поширена на випадок Na+ і K+ – 
каналів електрозбудливих клітинних мембран. 
Усі ці результати сформували базис, на якому 
будується опис мембранного іонного транс-
порту в біологічних системах перетворення 
інформації й енергії. Розроблено оригінальні 
методи, які дозволили вивчати адсорбцію 
заряджених частинок, визначати заряд будь-
якого осадженого моношару, знаходити 

граничний потенціал, породжений поверхне-
вими диполями. Розроблена теорія пояснила 
залежність часу життя мембран від напруги. 
Експерименти з бішару певного складу 
призвели до відкриття так званого зворотного 
пробою, коли у відповідь на накладення 
ступінчастого зовнішнього поля в мембрані 
виникає величезна кількість пор малого 
радіуса, але мембрана залишається стійкою, а 
пори заліковуються після зняття напруги. 
Розроблена теорія електропорації отримала 
визнання у всьому світі. Вивчення пробою 
клітинних мембран показало, що він 
зворотний. Це відкрило можливості для різних 
медичних і біотехнологічних застосувань. 
Бішарові ліпідні мембрани виявилися 
ідеальною моделлю для вивчення механізму 
злиття мембран. Розроблена теорія сталків, 
згідно з якою, між найближчими моношарами 
виникає перемичка, розширення якої і 
призводить до напівзлиття, якщо це 
енергетично вигідно. Ці уявлення про 
механізм злиття отримали широке визнання у 
всьому світі. Було показано, що ліпосоми 
захоплюють ДНК за механізмом ендоцитозу, 
тобто після адсорбції ДНК на мембрані 
утворюється інвагінація, потім перемичка 
рветься, і в ліпосомі виявляється ДНК, 
упакована у шматочок ліпідної мембрани. 
Доведено, що в ході електрообробки ДНК 
потрапляє в клітини через пори, причому 
електричне поле виконує дві функції – 
породжує пори, а потім електрофоретично 
втягує заряджені макромолекули в цито-
плазму. Прямі досліди показали, що молекули 
ДНК у ході електрофорезу значно розши-
рюють пори у клітинній мембрані. Ці роботи 
отримали високу оцінку фахівців. Їх резуль-
тати використовуються при електротерапії 
злоякісних пухлин. 

 
Висновки 

У роботі проведено аналіз нового 
наукового напряму – біоелектрохімії, предме-
том якої є вивчення електрохімічних основ 
функціонування біологічних систем, а також 
можливостей застосування біоелектрохімічних 
здобутків при проведенні наукових дослід-
женнях та опрацюванні технологічних рішень 
у галузі біології та біотехнології. Багато в чому 
завдяки саме біоелектрохімії найбільшого 
успіху біологія мембран досягла у 
розшифруванні механізмів збудливості 
нервових і м'язових клітин. Ці дослідження 
привели до встановлення автохвильової 
природи поширення імпульсу біопотенціалу в 
збудливих тканинах. На основі фізичної 
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моделі – бішарової ліпідної мембрани стала 
можливою повна реконструкція клітинної 
мембрани з її численними функціями – 
транспортною, електричною та рецепторною. 
Значним досягненням біоелектрохімії є доказ 
справедливості хеміоосмотичної гіпотези 
Мітчела, отриманий у дослідах з реконструкції 
мембранних систем у різноманітних 
модельних системах, у тому числі і ліпосомах.  

До досягнень прикладної біоелектрохімії 
належить розробка іонселективних мікро-
електродів для внутрішньоклітинного викорис-
тання, мікроелектродів для внутрішньо-
клітинних ін’єкцій електрохімічно активних 
речовин, електрохімічних біосенсорів (бакте-
ріальні та тканинні електроди) та іонселектив-
них електродів, що використовують іонофори.  

До медико-біологічних застосувань нале-
жить вивчення позаклітинних електричних 
полів і механізм впливу зовнішніх полів і 
струмів на фізіологічні процеси, включаючи 
регенерацію тканин.  

До числа сфер застосування в біо-
технології, що активно опрацьовуються, але 
іще не вийшли з «дитячого віку», проте 
формують підґрунтя нового технологічного 
укладу, і які здійснять, напевно, найбільший 
вплив на розвиток медицини та промисловості, 
належать  біоелектрохімія і біоелектроніка, в 
яких використовується взаємодія біологічних, 
електрохімічних і електронних систем. 

Для біології, медицини та біотехнології 
біоелектрохімія – це фундаментальна наука. 
Але щоб її підходи та методи знайшли широке 
застосування, електрохіміки повинні актив-
ніше йти назустріч запитам перерахованих 
наук, переходити до вивчення модельних 
систем, максимально наближених до реальних 
біологічних об'єктів.  
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Summary 

Y.V.Kuzminskiy, K.O. Shchurska 

BIOELECTROCHEMISTRY AS AN INTEGRAL PART  
OF A NEW TECHNOLOGICAL ORGANIZATION 

Bioelectrochemistry as a new scientific direction is analyzed in this article. The subject of 
bioelectrochemistry is electrochemical basis of the functioning of biological systems and application of 
bioelectrochemical achievements in scientific research and processing technology solutions in biology and 
biotechnology. For example, the greatest success of membrane bioelectrochemistry was deciphering the 
mechanisms of excitability of nerve and muscle cells. A complete reconstruction of the membrane with its 
transport, electricity and receptor functions was possible due to its physical model or bilayer lipid 
membranes. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ Й АГРЕГАТИВНА СТІЙКІСТЬ „МАГНІТНОЇ РІДИНИ”  
НА ОСНОВІ ЧАСТКОВО ЗАМІЩЕНИХ КОБАЛЬТОМ І КУПРУМОМ ФЕРИТІВ  

Робота присвячена розробці методу синтезу «магнітної рідини». Розв'язано задачу синтезу стійких 

(протягом 7 років) «магнітних рідин», вивчена їх структурна організація, досліджено каталітичну 

активність у окисних процесах, розроблено  методи контролю параметрів „магнітних рідин”. Синтез 

«магнітної рідини» з великою намагніченістю і стійкістю проводили у гідрофільно-гідрофобному 

середовищі на основі магнетиту і феромагнетиків, заміщених кобальтом і міддю. Проілюстрована 

ефективність створеного методу синтезу.  

Ключові слова: „магнітна рідина”, магнетит, ферит, синтез. 

 
Синтез і дослідження суспензій феро-

магнетиків («магнітних рідин») – об'єкт 
підвищеного наукового інтересу, що пов'язано 
не тільки з їх практичним застосуванням у 
різних галузях промисловості, медицини та 
біології, але і виникненням ряду фізико-
хімічних проблем, що стосуються тільки таких 
систем. Завдяки унікальному поєднанню 
фізико-хімічних властивостей і здатності 
взаємодіяти з магнітним полем вони володіють 
оригінальними магнітомеханічними, термомаг-
нітними, магніто- й електрооптичними, 
електрохімічними та каталітичними власти-
востями. Ефекти в „магнітних рідинах” багато 
в чому визначаються властивостями магнітних 
часток, їх взаємодією і пов'язаним з ним 
структурним станом системи, яке має великий 
вплив на сучасне застосування подібних 
матеріалів. Ряд фізико-хімічних властивостей 
пов'язаний з наявністю в «магнітних рідинах» 
системи агрегатів певного типу.  

«Магнітна рідина» (МР) – суспензія 
однодоменних мікрочастинок феро- і 
феримагнетиків у рідкому середовищі (воді, 
толуолі, мінеральних і кремнійорганічних 
оліях і т.п.). Магнетиками слугують високо-
дисперсні залізо, феромагнітні оксиди γ-Fe2O3, 
Fe3O4, ферити нікелю та кобальту. Магнетит – 
ферит з кристалічною структурою шпінелі [1].  

Седиментаційна стійкість систем з магніт-
ними частинками забезпечується адсорбцій-
ними шарами, що перешкоджають зближенню 
часток [2]. Підвищена стійкість досягається 
введенням необхідної кількості стабілізатора – 
поверхнево-активної речовини (ПАР). ПАР –  
речовини, що складаються з полярних 
органічних молекул, які створюють на 
поверхні дисперсних часток адсорбційно-
сольватні шари [3].  

Величина намагніченості насичення 
залежить від розміру частинок та їх об'ємної 

концентрації [4], зумовлених параметрами 
середовища: рН, природи магнітної компо-
ненти. Збільшення розміру частинок обмежено 
можливістю їх злипання завдяки великому 
магнітному моменту або порушення умови 
однодоменності. У стійких системах зазвичай 
розмір частинок не перевищує 10÷15 нм. 
Максимальна концентрація магнітної речо-
вини в «магнітній рідині» залежить від 
діаметра частиночок і мінімально можливої 
відстані між ними. 

Мета роботи – вивчення фізико-хімічних 
властивостей синтезованої «магнітної рідини» 
і факторів, що впливають на її суспензійну 
стійкість. 

 
Матеріали та метод 

Синтез нанодисперсних розчинів, що 
містять стабілізовані частинки магнетиту, 
здійснювали за золь–гель методом, що 
охоплює осадження магнетиту з розчину солей 
дво- і тривалентного феруму надлишком 
водного розчину аміаку. Синтез часточок 
магнетиту відбувається безпосередньо у 
водно–органічній емульсії [5]. 

Розміри частинок і структурні характе-
ристики розчину визначали за допомогою 
електронного мікроскопа РЕМ-100. Кількісну 
обробку результатів виконували за 
отриманими ЕМ–знімками шляхом визначення 
середнього розміру частиночок і аналізу їх 
поверхневих концентрацій. Для кількісного 
аналізу підбирали подібні за структурою 
ділянки зразків, досліджували не менше трьох 
ділянок кожного зразка. Рентгенограми зразків 
записували на дифрактометрі HZG-4A (CoKα–
випромінювання). Розшифрування рентгено-
грам здійснювали за стандартною методикою 
й ідентифікували за набором міжплощинних 
відстаней [6]. 

Деріватографічне дослідження проводили 
за допомогою приладу системи Паулік-Паулік 
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«ОД-102» у повітряній атмосфері в інтервалі 
температур 25÷1000 °С за швидкості 
нагрівання 5 град/хв. Швидкість протягування 
1 мм / хв, ДТА 1/5, ДТГ 1/15. 

Вимірювання густини проводили 
пікнометричним методом з похибкою 
вимірювань ± 0,5 кг/м3. Розмір часточок 
визначали оптичним методом з використанням 
He–Ne лазера в діапазоні довжин хвиль λ= 
500÷650 нм.  

 
Результати досліджень 

Магнетит розглядаємо як ферит феруму(II) 
– продукт взаємодії слабкої основи феруму(II) 
гідроксиду Fe(OH)2 і слабкої «залізної» 
кислоти Fe(OH)3. Щоб ці гідроксиди могли 
проявити свої основні і кислотні властивості та 
прореагувати між собою, середовище повинно 
бути не занадто лужним або кислим. У 
сильнолужному середовищі обидва гідроксиди 
поводяться як слабкі кислоти, тобто 
дисоціюють з відщепленням іону Гідрогену, 
що не сприяє утворенню магнетиту. 

Оптимальна така концентрація гідроксид-
іонів (рН розчину), за якої, по-перше, 
відбувається гідроліз солей феруму(II) і 
феруму(III) до утворення їх гідроксидів, а 
вдруге –  не пригнічуються основні 
властивості ферум(II) гідроксиду. Оптимальне 
значення рН для синтезу «магнітної рідини»  
7÷8, за яких катіони ферум(III) існують у 
активній формі. Окрім цього, важлива 
наявність буферних властивостей розчину 
лугу. Якщо розчин володіє буферними 
властивостями, то водневий показник не зазнає 
сильних змін під час змішування розчину 
солей з лугом і перебігу реакції гідролізу. Всім 
цим умовам найбыльше відповідає водний 
розчин аміаку. Для синтезу магнітної 
компоненти «магнітної рідини» доцільно 
застосовувати хлориди і нітрати Феруму, які 
володіють великою здатністю до гідролізу; 
вони мінімально впливатимуть на утворення 
гідроксокомплексу феруму надлишком лугу.  

Синтез феромагнетиків, що містять іони 
купрум(II) і кобальт(II) здійснювали 
співосадженням солей ферум(ІІ) і ферум(ІІІ) та 
частково заміщених іонів ферум(ІІ) на іони 
Кобальту або Купруму надлишком водного 
розчину аміаку. 

Хімічну реакцію описують таким рівнян-
ням: 

FeSO4·7H2O + 2FeCl3·6H2O + 8NH3·H2O ↔  
↔ Fe3O4 + 6NH4Cl + (NH4)2SO4 + 20H2O  (1) 
Використання аміаку дозволяє створити 

м'які умови співосадження оксидів, що сприяє 
протіканню реакції з утворенням нано-

дисперсного магнетиту складу Fe3O4 або 
Fe2O3·FeO. 

У випадках утворення складних феритів 
іони Fe2+ можуть бути повністю або частково 
заміщені іонами інших металів, але із 
обов’язковим співвідношення Fe3+ / (Fe2+ + 
Me2+) = 2 / 1 або Fe3+ / Me2+ = 2 / 1. Для цього 
застосовують солі купруму (CuCl2) і кобальту 
(CoCl2).  

Синтез феритів купруму та кобальту 
описують рівняннями реакцій: 

CuSO4·5H2O + 2FeCl3·6H2O + 8NH3·H2O ↔  
↔ CuO·Fe2O3 + 6NH4Cl + (NH4)2SO4 +  

+ 25H2O                                    (2) 
CoCl2·6H2O + 2FeCl3·6H2O + 8NH3·H2O ↔  
↔ CoO·Fe2O3 + 6NH4Cl + (NH4)2SO4 +  

+ 26H2O.                                  (3) 
Кількісний аналіз хімічного складу 

магнітної фази показав, що у феритах 
містяться Fe3O4, CuFe2O4, Cu0,08Fe0,92Fe2O4, 
СоFe2O4, Со0,1Fe0,9Fe2O4 (табл. 1).  

Для визначення класу отриманих магніт-
них рідин – стосується істинних розчинів або 
суспензій, застосовано рентгенографічний і 
електронномікроскопічний аналізи. 

 
Таблиця 1 

Склад досліджуваних магнітних суспензій 

Вміст 
компонентів, % 

Номер 
зразка 

Склад зразка 
Cu Со 

1 Fe3O4 0,007 0,049 
2 CuFe2O4 19,86 0,052 
3 Cu0,08Fe0,92Fe2O4 1,59 0,062 
4 СоFe2O4 0,008 24,35 
5 Со0,1Fe0,9Fe2O4 0,003 3,54 

 
За результатами електронної та оптичної 

мікроскопії (рис. 1 і 2) структурні одиниці 
магнітної компоненти мали сферичну форму 
фуллереноподібних агрегатів, і складаються із 
оксидів феруму Fe3O4, отриманих у результаті 
контрольованої реакції, й оболонки основи.  

Оболонка основи фіксується строго між 
частинками магнетиту, зв'язуючи їх у 
ланцюжки. Така поведінка магнітних 
матеріалів можлива за реалізації взаємодії 
частинка–частинка і товщині оболонки 
розчинника, яка відповідає розмірам частинок 
[7, 8], що можливо, коли концентрація 
полярної фази, яка містить ПАР, мала. 
Середній розмір утворених у таких умовах 
частинок дорівнював від 6 до 75 нм. Розподіл у 
магнітній рідині частинок магнетиту за 
розмірами подано на рис. 3–5. З діаграм 
випливає, що найбільше число частинок 
магнетиту мають розмір 20÷100 нм. 
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Рис. 1.Оптичні мікрофотографії розчину магнетиту 

 

 
Рис. 2. РЭМ мікрофотографії розчину магнетиту за 

збільшення у 600 разів 
 

0

10

20

30

40

20 60 100 140 180 220 260 300 340
d, нм

%

 
Рис. 3. Розподіл частинок Fe3O4 за розмірами 
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Рис. 4. Розподіл частинок феррофази CuFe2O4 за 

розмірами 
 

0

10

20

30

40

20 10
0

18
0

26
0

34
0

d, нм

%

 
Рис. 5. Розподіл частинок феррофази СоFe2O4 за 

розмірами 
 

Для підтвердження того, що синтезована 
„магнітна рідина” містить магнетит, а не 
гідроксиди чи інші сполуки катіонів Феруму, 
використано рентгеноструктурний аналіз. 

Магнетит і γ–оксид Феруму дуже подібні 
за структурними характеристиками. Різниця 
полягає у щільності упаковки. Упаковка γ–
оксиду щільніша, ніж магнетиту. Різницю між 
ними можна виявити на рентгенограмі лише в 
області 74÷75˚ кута 2θ. У Fe3O4 міжплощинна 
відстань дорівнює 74,105˚, а у γ–Fe2O3 – 
74,723˚. Наявність кутів Брега в областях 
35°73' і 57°26' свідчить, що частинки мають 
кубічну структуру шпінелі [6]. Рентгенограми 
магнетиту і фериту Купруму після зберігання 
магнітної рідини протягом 7 років подані на 
рис. 6 і 7. 

Під час старіння магнітної рідини 
відбувається збільшення аморфної компо-
ненти, що пов'язано з частковим окисненням 
іонів феруму(II), які входять до складу 
магнітної фази. Рентгеноструктурний аналіз 
дозволяє стверджувати, що обидва зразки не 
містять чистої фази магнетиту, а присутні ще й 
інші модифікації оксидів феруму. 

Для підтвердження наявності залишків 
зв'язаної води у феромагнітній рідині на 
органічній основі проведено деріватографічне 
дослідження. Воно дозволяє говорити, що 
основна втрата маси зразка (93 % від загальної 
Dm) відбувається в інтервалі температур 
150÷500 °С, де спостерігаються сильні 
екзоефекти з максимумами за температур біля 
260, 300 і 400 °С. Це зумовлено процесами 
окиснення олеїнової кислоти та продуктів її 
розкладу, які відбуваються у цьому інтервалі 
температур. Екзоефектам передує слабкий 
ендоефект, зумовлений випаровуванням 
залишку води (до 7 % від загальної Dm), що 
міститься у „магнітній рідині”. Слабкий екзо-
ефект спостерігається за 580 °С, який не 
супроводжується втратою маси, і може бути 
зумовлений фазовим переходом Fe3O4 у α-
Fe2O3. 
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Рис. 6. Рентгеноструктурний спектр зразка магнетиту через 7 років після синтезу магнітної рідини 

 
Рис. 7. Рентгеноструктурний спектр зразка CuFe2O4 через 7 років після синтезу магнітної рідини 

Наявність у створеній рідині агрегатів 
складної форми зумовлена не тільки різницею 
розмірів і складу часточок, але й структурою 
межі «бензол – вода» за малих концентрацій 

води у зразках. За наявності гідрофобної 
поверхні розділу («бензол–вода») і магнітного 
поля збільшується ймовірність безреагентного 
зсуву йоногенних груп кластеру води (Н+ або 
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ОН–), зумовленого його деформацією у 
магнітному полі [9] магнетиту і маггеміту (γ-
Fe2O3), що утворився разом з магнетитом 
(Fe3O4) у результаті процесів окиснення, що 
призводить до жорсткішої координації ПАР 
біля поверхні магнетиту. Такі ефекти 
супроводжуються появою структур типу 
«ядро–оболонка», які перевищують за своїми 
розмірами структурні одиниці твердої фази 
(рис. 1). Подібна структура зберігається і в 
агрегатах, що підтверджується результатами 
мікрообстеження (рис. 2) за великого 
збільшення. 

Зі зростанням концентрації частинок 
в'язкість колоїду збільшується. Результати 
експериментальних досліджень дозволяють 
стверджувати, що концентраційна залежність 
в'язкості «магнітної рідини» η(ϕh) за 
відсутності магнітного поля добре описується 
рівнянням Венда: 
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ϕ

ϕϕ
ηη
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                       (4) 

де  ϕ − об'ємна концентрація твердої фази. 
Під час підвищення температури рідини 

відбувається збільшення розміру частинок, що 
пов'язано із прискоренням процесів агрегації 
(табл.2). Це узгоджується із правилом Вант-
Гоффа – підвищення температури на 10 К 
призводить до збільшення розмірів частинок у 
2 рази, що дозволяє припускати про наявність 
хімічної реакції. За умови присутності 
слідових кількостей води можливий гідроліз 
оксидів Феруму, що повинно призводити до 
зміни поверхневого заряду і зменшення порога 
коагуляції. Згідно з виявленою температурною 
залежністю, під час збільшення температури 
„магнітної рідини” на 60 К можна очікувати 
втрату агрегативної стійкості, зумовленої  
коагуляцією.  

Таблиця 2 
Експериментальні значення об’єму і розміру 

частинок  за різних температур 

Температура, 
К 

Об’єм 
частинок, м3 

Розмір 
частинок, нм 

283  2,35·10-21 8,1 
293 2,4·10-21 8,3 
303  2,51·10-21 8,4 
313  2,77·10-21 8,7 
323  3,15·10-21 9,1 
328  3,64·10-21 9,5 
333  4,5·10-21 10,2 

 
Допустимо, що об’єм колоїду дорівнює 

алгебраїчній сумі об’ємів його складових 
частин і для густини частинок запишемо: 

)1()( hfshass ϕρϕϕρϕρρ −+++=        (5) 

де ρs, ρa, ρf – густина твердої фази, ПАР і 
основи відповідно.  

Густина магнетиту (твердої фази) за 298 К  
–  ρs = 5180 кг/м3 [1].  

Експериментально встановлені значення 
густини органічної основи і стабілізатора (ρf), 
густини МР (ρ) і концентрації магнітної фази 
(φs) для різних температур подано у табл. 3.  

 
Таблиця 3 

Значення густини органічної основи і стабілізатора 
(ρf),  „магнітної рідини” (ρ) та концентрація 
магнітної фази (φs) для різних температур 

Т, К 
Густина ρf 
основи, 
кг/м3 

Густина 
ρ МР, 
кг/м3 

Концентрація 
магнітної 
фази, % 

300 
305 
312 
320 
325 
335 

780,5 
778,4 
772,2 
765,4 
762,5 
757,3 

1380,5 
1375,2 
1367,2 
1357,4 
1351,5 
1343,8 

13,6 
13,5 
13,5 
13,4 
13,3 
13,2 

 
 

Залежності густини „магнітної рідини” (6) 
й органічної основи (7) від температури (Т) 
описуються рівняннями:  

ρ (кг/м3) = 1389 (±0,99) + 1,55 (±0,26)·Т,   (6) 
ρf (кг/м

3) = 786,43 (±0,98) + 0,87 (±0,43)·Т.  (7) 
Виготовлені за створеною методикою [5] 

зразки зберігають стійкість протягом 
тривалого часу (більше 7 років); середній 
розмір частинок магнетика незначно зміню-
ється протягом перших 3-х років зберігання 
рідини (табл. 4).  

 
Таблиця 4  

Вплив тривалості старіння „магнітної рідини” на 
середній розмір частинок за температури 293 К 

Середній розмір частинок, нм 

Т
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1 57 54 45 
3 -- 57 53 
7 100 89 78 

 
У процесі старіння «магнітної рідини» 

вміст магнітної компоненти зменшився на 
20÷25 % від початкового значення, це 
пов'язано з частковою коагуляцією й 
осадженням частинок магнетиту. 
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Висновок 
Запропоновано метод синтезу «магнітної 

рідини» з великою намагніченістю і стійкістю 
в гідрофільно-гідрофобному середовищі на 
основі магнетиту і феромагнетиків, заміщених 
кобальтом і купрумом. Наявність агрегатів 
складної форми у створеній рідині зумовлена 
не тільки різницею розмірів і складу часток, 
але й будовою межі «бензол–ПАР–вода», за 
малих концентрацій води у зразку. 

Розмір частинок, геометрична структура і 
розподіл електронної густини в молекулах, що 
формують оболонку магнетиту – фактори, які 
визначають як характер їх взаємодій з 
бензолом, так і агрегативні властивості 
розчинів. 
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Summary  

Aleksashkin I.V., Pershina K.D., Kazdobin K.A. 

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND STABILITY OF MAGNETIC FLUID BASED 
ON PARTIALLY SUBSTITUTED COBALT AND COPPER FERRITES 

The development method of synthesis of magnetic fluid was proposed in the work. The problem of 
synthesis stable (within 7 years) of magnetic suspensions, studied their structural organization. Synthesis of 
magnetic fluid with a high magnetization and resistance was carried out in hydrophilic-hydrophobic 
environment on the basis of magnetite and ferro-substituted cobalt and copper. The efficiency of the 
synthesis method, which depends on the basic parameters: pH, and the nature of the anions of the initial 
components. 

Key words: magnetic fluid, magnetite, synthesis. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПАДУ КУМЕН ГІДРОПЕРОКСИДУ  
У ПРИСУТНОСТІ МЕТАЛОКОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ СТРЕПТОЦИДУ  

Досліджено закономірності розпаду кумен гідропероксиду у присутності стрептоциду та 

металокомплексів на його основі. Виявлено інгібуючу дію стрептоциду та комплексів Cd, Ni, Zn та Mn. 

Показано, що мідний комплекс на основі стрептоциду є каталізатором даного процесу. 

Ключові слова: комплекс, стрептоцид, кумен гідропероксид, інгібітор, каталізатор. 

 
Антиоксиданти на даний час активно 

використовуються у різних галузях промисло-
вості, медицині та сільському господарстві. 

Одними з промислових інгібіторів окис-
нення є ароматичні аміни, котрі характе-
ризуються наявністю у молекулі інгібітора 
атома нітрогену, зв’язаного з ароматичним 
ядром [1]. Однак висока токсичність арома-
тичних амінів зумовлює обмеженість їх 
застосування. 

Авторами [2-4] показана можливість 
посилення антирадикальної дії органічних 
антиоксидантів шляхом координації їх 
функціональних груп із перехідними мета-
лами. Крім того, відомо, що біокоординаційні 
сполуки виявляють росторегулюючу, гербі-
цидну, біоцидну, фунгіцидну та фармако-
логічну дії [5-8]. 

Мета роботи – дослідження антиоксидант-
них властивостей стрептоциду, котрий містить 
у своїй структурі первинну ароматичну 
аміногрупу, та металокомплексів на його 
основі такої будови: 

NH
2

NH
2

N

H

N

H

MS
OO

S
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де M = Cu, Cd, Ni, Zn, Mn. 
Як модельна система для оцінки анти-

оксидантних властивостей використана 
реакція розпаду кумен гідропероксиду (ГПК) у 
розчині диметилформаміду за температури 
363 К. 

Залежно від концентрації стрептоциду, яку 
змінювали у межах (2,5 ÷ 20) · 10-3 моль/л, 
кінетичні криві інгібованого розпаду ГПК 
мають різний вигляд. При концентрації 
стрептоциду 2,5 · 10-3 моль/л концентрація 
ГПК у часі не змінюється, тобто розпад 
відсутній. При концентрації стрептоциду (5 ÷ 
10) · 10-3 моль/л розпад відбувається, але дуже 
повільно (значно повільніше, ніж за 
відсутності добавки) (рис. 1, табл. 1). 
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Рис. 1. Кінетичні криві витрати ГПК  

неінгібованого (1) та інгібованого (2) розпаду  
Т = 363 К, [стрептоцид] = 10·10-3 моль/л,  

[ГПК] = 9,3·10-2 моль/л, розчинник ДМФА  

При вищих концентраціях ((15 ÷ 20) · 10-3 
моль/л) на кінетичних кривих спостерігається 
період індукції, а далі розпад гідропероксиду 
відбувається значно швидше, ніж при низьких 
концентраціях добавки (рис. 2). 
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Рис. 2. Кінетична крива витрати ГПК у присутності 

стрептоциду  
Т = 363 К, [стрептоцид] = 15·10-3 моль/л,  

розчинник ДМФА 
 
Для обробки одержаних кінетичних кривих 

використовували метод напівлогарифмічних 
анаморфоз. Установлено, що розпад кумен 
гідропероксиду за наявності стрептоциду пере-
бігає за першим порядком за гідропероксидом. 
Розраховано значення ефективних констант 
швидкостей (табл. 1). 

Наведені в табл. 1 величини констант 
швидкості кількісно характеризують вплив 
стрептоциду на розпад ГПК. 
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Таблиця 1 
Значення величин ефективних констант швидкості 

розпаду ГПК у залежності від концентрації 
стрептоциду 

[ГПК] = 9,3·10-2 моль/л, VДМФА = 15 мл, Т = 363 К 

№п.п. 
[стрептоцид] · 103, 

моль/л kеф · 103, хв-1 

1. –––––– 14,57 

2. 2,5 Розпад відсутній 

3. 5,0 1,4 

4. 10 1,8 

5. 15 12,8 
6. 20 14,0 

 
З табл. 1 видно, що в інтервалі 

концентрацій (2,5 ÷ 10) · 10-3 моль/л 
стрептоцид є інгібітором (сповільнює розпад 
ГПК). Причому, зі збільшенням його 
концентрації інгібуюча здатність дещо зни-
жується. При зміні концентрації стрептоциду 
від 10·10-3 моль/л до 15·10-3 моль/л його вплив 
на розпад ГПК стрибкоподібно змінюється. 

Константа швидкості розпаду ГПК зростає 
більше, ніж на порядок. Це означає, що 
інгібуюча здатність стрептоциду ще більше 
знижується. Подальше збільшення його 
концентрації дещо прискорює процес розпаду 
ГПК. Проте, при високих концентраціях 
стрептоциду на кінетичних кривих спосте-
рігається початковий період індукції. При 
концентрації добавки 15 · 10-3 моль/л він 
складає 20 хв, а при концентрації 20·10-3 
моль/л – 15 хв. Отже, у початковому періоді 
досліджуваного процесу стрептоцид виступає 
як інгібітор, а далі практично не впливає на 
розпад ГПК.  

З наведених даних видно, що інгібуюча 
здатність стрептоциду зменшується зі збіль-
шенням його концентрації. Тобто, спостеріга-
ється обернена залежність інгібуючої здатності 
від концентрації стрептоциду. Пояснити 
одержану залежність на основі наявних 
експериментальних даних важко. 

Далі досліджено розпад ГПК у присутності 
комплексів Cu, Cd, Ni, Zn і Mn на основі 
стрептоциду. Результати наведені в табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Значення величин ефективних констант швидкості розпаду ГПК залежно від концентрації металокомплексів на 
основі стрептоциду 

[ГПК] = 9,3·10-2 моль/л, VДМФА = 15мл, Т = 363 К 

№п/п Комплекс  
[комплекс] · 103, 

моль/л 
kеф · 103,  

хв-1 
Тривалість періоду 

індукції, хв 

1.  –– –– 14,5 відсутній 

2.  Cu комплекс 2,5 125 відсутній 
3.  Cu комплекс 5,0 200 відсутній 
4.  Cu комплекс 10,0 240 відсутній 
5.  Cu комплекс 15,0 263 відсутній 
6.  Cu комплекс 20,0 353 відсутній 
7.  Ni комплекс 2,5 4,8  10 
8.  Ni комплекс 5,0 4,7  15 
9.  Ni комплекс 10,0 5,4 15 
10.  Ni комплекс 15,0 5,3  16 
11.  Ni комплекс 20,0 6,7  15 
12.  Cd комплекс 2,5 8,9  5 
13.  Cd комплекс 5,0 10 9 
14.  Cd комплекс 10,0 4,9  10 
15.  Cd комплекс 15,0 Розпад відсутній ∞ 

16.  Cd комплекс 20,0 1,2 15 
17.  Mn комплекс 2,5 5,0  11 
18.  Mn комплекс 5,0 6,6 10 
19.  Mn комплекс 10,0 5,6 8 
20.  Mn комплекс 20,0 6,0 10 
21.  Zn комплекс  2,5 2,5  відсутній 
22.  Zn комплекс 5,0 2,7 відсутній 
23.  Zn комплекс 10,0 3,6 відсутній 
24.  Zn комплекс 15,0 2,5 відсутній 
25.  Zn комплекс 20,0 3,3 відсутній 
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Як видно з табл. 2, мідний комплекс 
стрептоциду є ефективним каталізатором 
розпаду ГПК. Причому, зі збільшенням 
концентрації даного комплексу швидкість 
реакції лінійно зростає (рис. 3). Це означає, що 
досліджуваний процес відбувається з першим 
порядком за концентрацією мідного комплексу 
й описується рівнянням: 

kеф = k [Cu - комплекс], 
оскільки  W = kеф [ГПК], 
то   W = k [ГПК] [Cu - комплекс]. 

З даних, наведених на рис. 3, розрахована 
константа швидкості каталітичного розпаду 
ГПК, яка дорівнює k = 10,58 л/моль·хв. 

Отже, мідний комплекс стрептоциду в 
реакції розпаду кумен гідропероксиду у 
розчині ДМФА виступає як каталізатор, на 
відміну від самого стрептоциду. Можливо, 
мідний комплекс стрептоциду руйнує 
пероксиди без утворення вільних радикалів і 
може бути віднесений до групи інгібіторів 
окиснення, що руйнують пероксиди. Та для 
перевірки цього припущення необхідні 
додаткові дослідження.  

 
Рис. 3. Залежність ефективної константи швидкості 
розпаду ГПК від концентрації мідного комплексу 

стрептоциду  
Т = 363 К, [ГПК] = 9,3·10-2 моль/л, розчинник 

ДМФА 
 

Що ж стосується комплексів інших металів 
зі стрептоцидом, то вони у реакції розпаду 
кумен гідропероксиду виявляють інгібуючі 
властивості. Характер прояву цих власти-
востей залежить від природи металу у 
комплексі. 

Особливістю розпаду кумен гідроперок-
сиду у присутності металокомплексів на 
основі стрептоциду, крім цинкового, є період 
індукції (табл. 2). Тобто кінетика досліджу-
ваного процесу складається з двох періодів: 
періоду повного гальмування процесу і 
періоду власне розпаду ГПК. Тривалість 
періоду індукції при використанні Ni-, Cd-, 
Mn-комплексів невелика і складає 10 – 15 хв. 
Протягом цього періоду процес розпаду ГПК 

повністю гальмується, тобто вказані 
металокомплекси є ефективними інгібіторами 
даного процесу. Далі розпад відбувається, але 
зі значно нижчою швидкістю у порівнянні з 
неінгібованим процесом. 

Як видно з табл. 2, тривалість періоду 
індукції мало залежить від природи 
металокомплексу та його концентрації, хоча 
певні закономірності спостерігаються.  

На рис. 4 наведено залежність величини 
ефективної константи швидкості інгібованого 
розпаду ГПК від концентрації Mn-комплексу. 
У випадку використання Ni- і Zn-комплексів 
спостерігаються подібні закономірності: при 
введенні металокомплексу швидкість процесу 
порівняно з розпадом без добавки 
зменшується, а далі практично не змінюється з 
підвищенням концентрації добавки (kеф 

розрахована згідно кінетичної кривої, 
отриманої після завершення періоду індукції). 
Тобто сповільнююча дія металокомплексу не 
залежить від його концентрації, що свідчить 
про його витрату тільки за реакцією з вільними 
радикалами. У протилежному випадку ми 
спостерігали б залежність сповільнюючого 
ефекту від концентрації інгібітора. 

 
Рис. 4. Залежність ефективної константи швидкості 
розпаду кумен гідропероксиду від концентрації 

манганового комплексу стрептоциду 
Т = 363 К, [ГПК] = 9,3·10-2 моль/л, розчинник 

ДМФА 
 
Величина періоду індукції у випадку Mn-

комплексу практично не залежить від його 
концентрації і складає близько 10 хв. При 
використанні Ni-комплексу величина періоду 
індукції зростає від 10 до 15 хв зі збільшенням 
концентрації добавки.  

З огляду на вказаний характер 
концентраційних залежностей kеф при 
використанні Ni- і Mn-комплексів, можна 
висловити припущення, що в початковому 
періоді (індукції) як інгібітор спрацьовує сам 
комплекс, а далі – продукти його перетво-
рення, утворені, можливо, при взаємодії з 
ГПК. У випадку Zn-комплексу період індукції 
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відсутній. Тому як інгібітор працює сам 
вихідний комплекс. 

При використанні Cd-комплексу характер 
концентраційної залежності kеф вже інший 
(рис. 5). При збільшенні концентрації добавки 
швидкість процесу розпаду ГПК зменшується 
практично до повного гальмування.  

 
Рис. 5. Залежність ефективної константи швидкості 
розпаду кумен гідропероксиду від концентрації 

кадмієвого комплексу стрептоциду 
Т = 363 К, [ГПК] = 9,3 · 10-2 моль/л, розчинник 

ДМФА 
 

Отже, такий характер указаної залежності 
вказує на те, що Cd-комплекс, крім реакції з 
вільними радикалами, витрачається за іншими 
напрямами. Період індукції у цьому випадку 
не залежить від концентрації комплексу (табл. 
2). 

Отже, Ni-, Cd-, Mn- і Zn-комплекси, на 
відміну від мідного, є інгібіторами реакції 
розпаду ГПК. Ефективність інгібуючої дії 
змінюється у ряду комплексів: 

Mn    ≈    Ni    <    Zn 
Cd-комплекс є ефективним інгібітором при 

високих концентраціях (15 ÷ 20) · 10-3 моль/л. 
Тобто стрептоцид і металокомплекси на 

його основі (за винятком мідного) є 
ефективними інгібіторами процесу розпаду 
кумен гідропероксиду. 

 
Експериментальна частина 

Дослідження впливу стрептоциду та 
металокомплексів на його основі на розпад 
ГПК проводили у термостатованих реакторах 
із магнітною мішалкою при нагріванні. Леткі 
продукти утримувалися в системі за 
допомогою зворотного холодильника. Інертна 
атмосфера в реакторі забезпечувалася подачею 
в нього карбон (IV) оксиду. 

У реактор вносили добавку і певний об’єм 
розчинника. Реакційну суміш термостатували 
за заданої температури протягом 30 хвилин. 
Потім додавали визначену кількість ГПК. 
Момент внесення ГПК вважали за початок 

реакції. Кінетичний контроль здійснювали 
шляхом відбору проб через певні проміжки 
часу. Вміст кумен гідропероксиду визначали 
йодометричним методом. 

 
Висновки 

На основі дослідження розпаду кумен 
гідропероксиду у присутності стрептоциду та 
металокомплексів на його основі встановлено 
таке:  
1. Розпад кумен гідропероксиду у 

присутності стрептоциду та комплексів Cu, 
Cd, Ni, Zn та Mn на його основі 
відбувається за реакцією першого порядку. 
Розраховані значення ефективних констант 
швидкості. 

2. Виявлена інгібуюча дія стрептоциду, яка 
зменшується зі збільшенням його 
концентрації. 

3. Мідний комплекс на основі стрептоциду є 
каталізатором розпаду кумен гідроперок-
сиду. Даний процес перебігає за першими 
порядками за концентрацією ГПК і Cu-
комплексу. 

4. Ni-, Cd-, Mn- і Zn-комплекси є інгібіторами 
процесу розпаду кумен гідропероксиду. 
Інгібуюча дія комплексів залежить від 
природи металу. У випадку  Ni-, Mn- і Zn-
комплексів їх інгібуюча дія практично не 
залежить від концентрації. При 
використанні Cd-комплексу його інгібуюча 
дія зростає зі збільшенням концентрації. 
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Summary 

Andriychuk Y.M., Lyavynets O.S. 

CONSEQUENCES THE DECOMPOSITION OF CUMENE HYDROPEROXIDE  
IN THE PRESENCE OF THE METALLOCOMPLEXES OF STREPTOCYDE 

 
We have investigated the decomposition of cumene hydroperoxide in the presence of streptocyde; cupric, 

nickel, cadmic and manganese complexes of streptocyde. The experiments showed inhibiting properties of 
nickel, zinc, cadmic and manganese complexes of streptocyde. It is showed that the cupric complex is an 
effective catalyst of splitting of cumene hydroperoxide. 
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РОЗРАХУНОК ІМОВІРНОСТЕЙ КОЛІНЕАРНИХ РЕАКЦІЙ ОБМІНУ  
H′+H2 → H′H+H   ТА   H+D2 → HD+D  
МЕТОДОМ ХВИЛЬОВОГО ПАКЕТА 

Методом хвильового пакета досліджено реакційне розсіювання в колінеарних реакціях обміну H′+H2 → 

H′H+H та H+D2 → HD+D. Одержано ймовірності реакцій залежно від енергії зіткнень для систем у 

початкових основному та першому збудженому коливних станах. 

Ключові слова: хвильовий пакет, імовірність реакції, потенціальна поверхня. 

 
У попередній роботі [1] на прикладі 

модельної одновимірної системи показано, як 
розраховується ймовірність реакції залежно 
від енергії розсіювання за допомогою різних 
методів. У цій роботі об’єктом дослідження 
буде реальна система - реакційне розсіювання 
атома гідрогену на молекулі водню: H′+H2, а 
також їх ізотопного аналогу H+D2. Така 
система володіє трьома ступенями вільності. 
Для спрощення задачі вважається, що в ході 
розсіювання всі 3 атоми постійно знаходяться 
на одній прямій. Тоді така колінеарна система 
володіє лише двома ступенями вільності. 

Будемо використовувати систему 
координат Якобі, в якій узагальненими 
координатами служать між'ядерна відстань r у 
молекулі водню та відстань R від атома Н′ до 
центру мас молекули Н2. У такій системі 

координат оператор кінетичної енергії T̂  не 
має змішаних похідних. Розмірності всіх 
величин будуть в атомних одиницях (а.о.), 
тобто .1,1,1 === emeh  Тоді нестаціонарне 

рівняння Шредінгера запишеться так: 
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Тут Rµ  і rµ  – приведені маси, які 
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Зауважимо, що єдиною відміністю в розра-

хунках для реакції H+D2 → HD+D від H′+H2 → 

→ H′H+H будуть різні маси (2). Так для 

першої з них  
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Потенціальна енергія U в (1) включає 
повну електронну енергію та потенціальну 
енергію ядер трьохатомної системи Н3. Вона 
знаходиться на основі квантово-хімічних 
розрахунків, з яких конструюється поверхня 
потенціальної енергії (ППЕ), як аналітична 
залежність U від відстані між ядрами. Для 
системи Н3 однією з таких ППЕ є LSTH [2]. 
Саме така ППЕ використовується в цій роботі 
для отримання потенціальної енергії в рівнянні 
(1). Розв’язавши нестаціонарне рівняння 
Шредінгера (1), можна шляхом трансформації 
Фур’є перейти до власних функцій, а з них 
знайти ймовірність проходження реакції, як 
описано в [1]. 

Початкову умову до (1) вибираємо у 
вигляді добутку Гаусового розподілу вздовж 
поступальної координати R і коливного стану v 
уздовж r 

[ ] )()(exp                          

)exp(
2

)0,,(

2
0

0
4

rRR

RiktrR

v

v

φβ

π

β
ψ

−−×

×−==  

(3) 
Тут R0 і β – параметри, що задають положення 
центра и ширину хвильового пакета вздовж R, 
відповідно, k0 – середнє значення імпульсу 
пакета. Для одержання коливної власної 
функції молекули H2, дослідимо ППЕ при 
великих відстанях R. Одержана крива V(r) 
добре апроксимується потенціалом Морзе 

( )[ ]{ }2exp1)( eeM rrDrV −−−= α        (4) 

з параметрами De=0.1735, α=1.0298, re=1.402. 
Аналітичний розв’язок )(rvφ  стаціонарного 

рівняння Шредінгера з потенціалом (4) взято з 
[3] і через громіздкість тут не наводиться. 
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Формальний розв’язок рівняння (1) можна 
записати так: 

)0,,()ˆexp(),,( rRtHitrR ψψ −=         (5) 
Застосуємо до (5) метод розщеплення 
оператора [4] 
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Явна дія оператора 
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в координатному представленні неможлива 
через наявність в експоненті операції 
диференціювання. Тому переходять спочатку 
до імпульсного представлення, де операція 
диференціювання в експоненті замінюється на 
множення експоненти від кінетичної енергії. 
Після цього повертаються знову до 
координатного представлення і проводять 

множення отриманого виразу на ( )tUi ∆− ˆexp , 
згідно зі схемою (6). Потім знову повторюють 

операцію 






 ∆
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ˆexp

t
Ti . Перехід до імпульсного 

представлення і назад проводять за допомогою 
швидкої трансформації Фур’є (FFT) [4]. Ця 
схема розщеплення оператора зручна тим, що 
немає необхідності вираховувати окремо 
просторові похідні, як в інших чисельних 
методах розв’язування нестаціонарного 
рівняння Шредінгера. До того ж, вона 
унітарна, тобто норма зберігається на будь-
якому інтервалі інтегрування по часу. 

Область простору, в якій очікується 
відмінні від нуля густини ймовірності, 
покриваємо прямокутною просторовою сіткою 

rR NN × . Інтегрування проводять до тих пір, 
поки густина ймовірності стане дуже малою в 
області реакції. На рис.1 наведено результати 
розрахунків з наступними параметрами для 
початкового хвильового пакета: R0 = 5.0, 
β=20.0, k0=10.0. Інтервал сітки складає 0.069, а 
розміри RN =120 та rN =160. Недоліком таких 
сіток є те, що частини хвильового пакета 
відбиваються від границь і спотворюють 
результат. Це помітно на верхній границі 
рис.1d. Уникнути цього можна, якщо 
збільшити розміри сітки настільки, щоб до 
завершення інтегрування частини пакета не 
досягали границь сітки. Однак такий прийом 
суттєво збільшить комп’ютерний час, до того 
ж вимагає більше оперативної пам’яті, якої 
може і не вистачити при дуже громіздких 
сітках. Тому, як правило, використовують 

штучний адсорбційний потенціал, який 
розташовують на границях сітки. У цій роботі 
ми використали такий адсорбційний потенціал 
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де V0, x0 и σ – довільні параметри, які 
визначаються методом підбору.  

Щоб розрахувати ймовірність реакції 
залежно від енергії зіткнень, необхідно 
інтегрувати рівняння Шредінгера до моменту 
часу, що складає t=6000, тобто в 3.5 рази 
довше, ніж у випадку інтегрування пакету 
зображеного на рис.1d. Тільки застосування 
адсорбційного потенціалу (7) дозволяє це 
зробити. Його параметри були V0=0.08, σ=3.0.  

 

 
Рис.1. Проекція густини ймовірності хвильового 

пакета на площину координат у різні моменти часу: 
а) t=0; b) t=500; c) t=1200; d) t=1700 

 
Розрахунок імовірності реакції проводився 

за аналогом формули (6) роботи [1] 
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Тут φЕ – власні функції оператора Ĥ  у 
рівнянні (1), які знаходяться з нестаціонарного 
розв’язку рівняння Шредінгера шляхом 
трансформації Фур’є. На рис.2 наведено 
результати для основного та першого 
збудженого коливних станів. 

Як видно, для основного стану ситуація 
якісно однакова. Імовірність стрімко зростає, 
коли енергія зіткнень перевищує висоту 
потенціального бар’єра (вона у випадку ППЕ 
LSTH складає 0.0156). 
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Рис.2. Залежність імовірності від 
енергії зіткнень для реакції H′+H2 → H′H+H 
(суцільна крива) та H+D2 → HD+D (пунктирна 
крива) 

 
Єдиною відмінністю реакцій за участю 

дейтерію є те, що ймовірність ледь вища в 
післябар’єрній області енергій, а також 
мінімуми і максимуми зсунуті вліво. Це 
зумовлено кінетичним впливом, оскільки 
молекула дейтерію важча. Наявність 
максимумів і мінімумів характерна для 
реагуючих систем за участю атомів гідрогену. 
Вони свідчать про явища динамічного 
резонансу, які можна зафіксувати лише в ході 
квантових методів розрахунків. Щодо 

збудженого коливного стану, то тут явище 
ізотопії суттєво впливає на динаміку. Це видно 
з рис.2. Для другої реакції ймовірність нульова 
нижча від енергії 0.0287. Потім різко зростає. 
Також динамічний резонанс для збуджених 
коливних станів яскравіше виражений 
(кількість максимумів і мінімумів зростає зі 
збільшенням v). 

Отже, в цій роботі квантово-механічним 
методом вивчено реакційне розсіювання 
колінеарних реакцій обміну за участю атомів 
гідрогену. Хоч система і реальна, вона не дає 
можливості розрахувати константи швидкості, 
оскільки розглядався лише випадок 
колінеарних зіткнень і відповідно рівність 
нулю загального моменту імпульсу системи. 
Отримання ж констант швидкості вимагає 
усереднення по всіх моментах імпульсу. Для 
цього потрібно розглядати тривимірну задачу. 
Одержані результати корисні тим, що вони 
дають імовірність колінеарної реакції, а вона 
домінуюча, оскільки потенціальний бар’єр 
найнижчий, коли атом гідрогену наближається 
до молекули водню вздовж прямої, на якій 
знаходиться ця молекула. 
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Summary  

Babyuk D.P., Babyuk O.Ya. 

CALCULATION OF PROBABILITIES OF THE COLLINEAR EXCHANGE REACTIONS  
H′+H2 → H′H+H    AND    H+D2 → HD+D  

USING WAVE PACKET METHOD 

Collinear reactive scattering of the exchange reactions H′+H2 → H′H+H and H+D2 → HD+D has been 
studied by means of wave packet propagation method. The energy resolved reaction probabilities have been 
obtained for the initial ground and first excited vibrational states. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВУГІЛЬНИХ СУСПЕНЗІЙ 
НА ОСНОВІ РІДКИХ ПРОДУКТІВ ПІРОЛІЗУ ГУМИ 

Досліджена можливість застосування різних органічних середовищ як дисперсійного середовища для 

отримання висококонцентрованих  вугільних суспензій. Запропонований технологічний режим отримання 

суспензійного вугільного палива на основі відходів збагачення вугілля марки «Т» і бурого вугілля. Показана 

економічна й екологічна доцільність  застосування таких систем, як енергоносія.  

Ключові слова: висококонцентровані вугільні суспензії, продукти піролізу гуми, агрегативна й 

седиментаційна стійкість суспензій, інтенсивність міжчастинної взаємодії, реологічні властивості 

суспензій. 

 
Накопичення та зберігання автомобільних 

шин, непридатних до подальшого викорис-
тання, призводить до негативного впливу на 
навколишнє середовище, оскільки вони прак-
тично не піддаються біологічній деградації та 
є джерелом довготривалого забруднення 
довкілля. На даний час відомо декілька 
основних технологій переробки й утилізації 
автомобільних шин. Найбільш поширені такі: 
спалювання відпрацьованих шин з метою 
отримання енергії; подрібнення гумових від-
ходів для отриманням порошку з подальшим 
його використанням як наповнювача; 
виробництво з гумових відходів й автомо-
більних шин вторинної промислової сировини; 
піроліз гумових відходів [1-3]. 

Піроліз – один з найбільш перспективних 
методів утилізації відпрацьованих автомобіль-
них шин, проведення якого дозволяє отримати 
продукти, які можна використати в народному 
господарстві. 

Застосування рідких продуктів піролізу як 
дисперсійного середовища для вугільних сус-
пензій може розв’язати проблему їх горючості 
за умов використання низькокалорійного 
твердого палива [4–8]. 

Отримані системи повинні відповідати 
таким вимогам: 

– температури випаровування компонентів 
рідкої фази спалаху не повинні бути нижчі за 
критичну, що б не створити загрози вибуху 
паро-повітряної суміші в барабані млина, 
ємкостях для зберігання, котлах; 

– в'язкість дисперсійного середовища та 
суспензії, отриманої на її основі, повинна бути 
прийнятною для гідротранспорту; 

– при спалюванні одержаної суспензії не 
повинні утворюватися токсичні речовини, в 
першу чергу продукти неповного згорання 
палива (сажа, чадний газ). 

Нами проведені дослідження доцільності 
застосування як дисперсійне середовище для 
отримання вугільних суспензій рідких 
продуктів піролізу гуми індивідуально та їх 
суміші з водою. 

Об'єктом дослідження слугували: 
– буре вугілля марки «Б», Александрій-

ського родовища. Бурий порошок, зольністю 
22,5 %, вологістю 32,3 %. Розміри частинок 
0,1-5 мм. 

– відходи вуглезбагачення вугілля марки 
«Т», центральної збагачувальної фабрики 
«Кондратьєвська», вологістю 15%, зольністю 
43,1%. 

Рідкі продукти піролізу гуми, фракції 
відгону 55-185 ºС, які згідно з [2], є сумішшю 
різних продуктів у такому співвідношенні 
(табл. 1). 

Вологість зразків визначали шляхом 
висушування зразків до постійної маси при 
температурі 105 °С та за різницею мас 
розраховували вологість зразка. 

Зольність зразків шляхом прожарювання 
попередньо висушених зразків у муфельній 
печі при температурі 850 °С до постійної маси 
та за різницею мас розраховували вміст золи. 

При визначенні гранскладу проводили 
відокремлення частинок розміром більше  

 
Таблиця 1. 

Склад рідкої фракції продуктів піролізу з 
температурою відгонки 55-185 С 

Компонент Вміст у відгоні 
Неароматичні сполуки 14,6 
Бензол 15,1 
Тіофен 0,4 
Толуол 6,1 
М+п-ксилоли 13,8 
О-ксилол 4,7 
Нафталін 0,5 
Не ідентифіковані сполуки  44,8 
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100 мкм за допомогою стандартного сита. 
Зразок суспензії розмивали етиловим спиртом, 
після чого проводили седиментаційний аналіз 
отриманої спиртової суспензії за стандартною 
методикою. 

Помел проводили в кульовому млині 
об'ємом 1,0 літра сталевими кулями діаметром 
28 мм і 10 мм. Для помелу використовували 
частинки вугілля розмірами до 2,5 мм. Час 
помелу визначали експериментально. Крите-
рієм закінчення помелу була відсутність 
частинок розміром більше 300 мкм і вміст 
частинок більше 250 мкм менше 0,1 % (мас). 
Даний ступінь подрібнення шламу досягався 
за 35 хвилин при 75 обертах корпусу млина за 
хвилину. Збільшення часу помелу призводить 
до різкого зростання в'язкості систем, 
імовірно, за рахунок зростання концентрації 
високодисперсних частинок, у першу чергу 
глинистою складовою.  

В'язкість отриманих дисперсних систем 
визначалася безпосередньо після  проведення 
помелу при швидкості зрушення 9 с¹ на 
приладі “Реотест – 2” за стандартною мето-
дикою. 

Седиментаційну стійкість високонцентро-
ваних суспензій визначали за часом, необхід-
ним до початку їх розшарування. 

Теплотворну здатність зразків палива 
визначали шляхом їх спалювання у калори-
метричній бомбі. 

Ступінь вигорання паливної складової 
визначали гравіметрично, шляхом визначення 
маси паливної складової, що не вигоріла за 10 
хвилин у фарфоровому тиглі при температурі 
800 °С. 

Проведені дослідження показали недоціль-
ність використання рідких продуктів піролізу 
як енергетичної добавки до водовугільного 
палива. При застосуванні як дисперсійного 
середовища суміші РПП та води гомогенна 
система не утворюється взагалі. При помелі 
утворюється двофазна система, причому 
агрегати вугільних частинок (розміром 3–
5 см), насичені РПП, окремо плавають у 
водному середовищі. Враховуючи малу 
розчинність РПП, у воді неможливо отримати 
однорідну систему навіть при введенні до 
суспензії емульгаторів. Проведені дослідження 
показали, що введення до системи води (крім 
наявної у вигляді природної вологості 
вихідного вугілля) небажано, у зв’язку зі 
швидким і незворотним розшаруванням 
отриманих систем. Разом з тим необхідності у 
попередньому зневодненні вугілля немає. 
Невеликі кількості води лише підвищують 
інтенсивність подрібнення частинок шламів. 

Тому використовувати суміші РПП – вода для 
одержання водовугільних систем неможливо. 
Це робить неможливим застосування прове-
дення часткової модифікації поверхні части-
нок дисперсної фази вказаною сумішшю. 
Водночас установлено, що суспензії, отримані 
при використанні як дисперсійного середо-
вища рідких продуктів піролізу гуми, мають 
добрі фізико-хімічні характеристики. Значно 
зростає седиментаційна стійкість отриманих 
систем. Практично, навіть при довгостроко-
вому зберіганні не відбувається розшарування 
таких систем. Це може бути наслідком значної 
спорідненості органічних продуктів, що 
містяться у продуктах піролізу до вугілля.  

Крім того, низька калорійність бурого 
вугілля не дозволяє отримувати водовугільні 
суспензії на їх основі, придатні до безпосе-
реднього спалювання. Але введення до таких 
систем легкозаймистих речовин дозволяє 
розв’язати цю проблему. Враховуючи, що 
безпосереднє спалювання РПП неможливе 
саме тому, що вони характеризуються дуже 
низькою температурою спалаху та вибухо-
небезпечні, введення до них вугільних шламів, 
які володіють високою адсорбційною здат-
ністю, дозволяє суттєво знизити температуру 
їх займання (орієнтовано з 55 до 180 °С). 
Враховуючи сумарний високий вміст паливної 
складової (вугілля + продукти піролізу), 
в’язкість даних систем можна регулювати 
зміною концентрації дисперсної фази.  

Нами отримані серії вугільних суспензій з 
використанням як дисперсійного середовища 
рідких продуктів піролізу гуми з концентра-
цією твердої фази в інтервалі 57–65 %(мас) на 
відходах вуглезбагачення вугілля марки «Т» та 
в інтервалі 29–35 %(мас) на бурому вугіллі, 
фізико–хімічні характеристики яких наведено 
у табл. 2. 

 
Таблиця 2. 

Фізико-хімічні характеристики вугільних суспензій 
на основі рідких продуктів піролізу гуми 

С твердої  
фази, % 

В’язкість, 
Па×с 

Седиментаційна 
стійкість, доба 

Відходи вуглезбагачення вугілля марки «Т», 
57 0,75 7 
59 0,88 11 
61 1,05 14 
63 1,23 25 
65 1,45 25 

Буре вугілля 
29 1,15 12 
31 1,35 17 
33 1,55 26 
35 1,90 30 
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Як видно з даних таблиці, при досягненні 
певної концентрації дисперсної фази 
відбувається стрімке зростання в’язкості 
суспензій, яке супроводжується зростанням їх 
седиментаційної стійкості. Критична концен-
трація твердої фази складає 65-66 % (мас.) для 
відходів вуглезбагачення та 31% (мас.) для 
бурого вугілля. Седиментаційна стійкість 
отриманих дисперсних систем, визначувана як 
час, що проходить до її розшарування, зростає 
при збільшенні концентрації дисперсної фази, 
ймовірно за рахунок досягнення щільнішої 
упаковки частинок у системі. 

Як показали проведені дослідження, 
в'язкість дисперсних систем зростає не тільки 
за рахунок зростання об'ємної частки твердого 
в ній, але і за рахунок зміни її грануло-
метричного складу. 

Зміни умов помелу за рахунок збільшення 
концентрації дисперсної фази приводять до 
збільшення частки високодисперсних частинок 
в системі. Як було встановлено (табл. 3, 4), при 
цьому розподіл частинок за розмірами 
наближається до мономодального. 

 
Таблиця 3 

Розподіл за розмірами частинок дисперсної фази 
вугільних суспензій на основі відходів 

вуглезбагачення вугілля марки «Т» та рідких 
продуктів піролізу 
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250 – 100 40,4 39,1 38,3 34,3 
100 – 80 14,4 11,1 10,9 8,3 
80 – 40 16,2 15,3 17,8 16,3 
40 – 30 5,3 4,7 6,2 4,9 
30 – 20 7,2 8,7 8,2 9,7 
20 – 10 6,2 4,2 7,8 9,0 
10 – 5 4,1 5,3 3,2 7,6 
5 – 2 4,1 5,3 2,1 5,5 
2 – 1 1,1 5,1 2,4 2,9 
1 – 0 1,0 1,2 3,1 1,5 
 
Як видно з наведених даних, збільшення 

концентрації дисперсної фази більше 65 % 
(для відходів вуглезбагачення) та 31 % (для 
бурого вугілля) внаслідок помелу приводить 
до інтенсивного диспергування твердої фази. 
Імовірно, при щільнішій упаковці подрібнення 
частинок дисперсної фази відбувається не 
тільки під дією мелючих тіл (у нашому 

випадку куль), але і за рахунок тертя частинок 
між собою. Якщо врахувати, що шлами вже 
піддавалися інтенсивному подрібненню при 
проведенні збагачення, то механічна міцність 
частинок шламів незначна. Крім того, високий 
вміст мінеральної складової (у даному випадку 
глинистої) також призводить до зниження 
механічної стійкості частинок шламів. При 
нижчих концентраціях у початковий момент 
помелу частинки шламу не впливають один на 
одного безпосередньо. 

Збільшення концентрації приводить до 
виникнення безпосереднього контакту між 
частинками твердої фази, що збільшує 
інтенсивність подрібнення. Для збереження 
бімодального гранулометричного складу було 
б доцільно скоротити час помелу, але тоді в 
системі можуть залишатися частинки 
розмірами 200-400 мкм. Наявність частинок 
такого розміру неприйнятна, виходячи з 
експлуатаційних характеристик вугільних 
суспензій. 

Таблиця 4 
Розподіл за розмірами частинок дисперсної фази 
вугільних суспензій на основі бурого вугілля та 

рідких продуктів піролізу 

М
еж

а 
ф
ра

кц
ій

, 
(d

, м
км

) 

В
м
іс
т 
ф
ра

кц
ії

 
(%

, м
ас

);
 С

т.
ф

.=
29

 %
 

В
м
іс
т 
ф
ра

кц
ії

 
(%

, м
ас

);
 С

т.
ф

.=
31

 %
 

В
м
іс
т 
ф
ра

кц
ії

 
(%

, м
ас

);
 С

т.
ф

.=
33

 %
 

В
м
іс
т 
ф
ра

кц
ії

 
(%

, м
ас

);
 С

т.
ф

.=
35

 %
 

250 – 100 42,5 36,4 32,6 28,7 
100 – 80 16,3 14,6 14,8 13,6 
80 – 40 15,7 16,2 16,0 19,5 
40 – 30 5,4 7,3 6,2 6,5 
30 – 20 4,0 5,0 4,0 6,7 
20 – 10 3,2 4,7 5,4 6,0 
10 – 5 4,1 3,1 4,2 6,3 
5 – 2 6,3 8,8 12,1 9,7 
2 – 1 1,4 2,9 3,0 2,1 
1 – 0 1,1 1,0 1,2 0,9 

 
Імовірно, при щільнішій упаковці подріб-

нення шламів відбувається не тільки під дією 
куль, але і при контакті частинок між собою. 
Оскільки шлами вже піддавалися інтенсив-
ному подрібненню при проведенні збагачення, 
то механічна міцність їх частинок незначна. 
Крім того, високий вміст мінеральної 
складової (в даному випадку глинистої) так 
само призводить до зниження механічної 
міцності частинок шламів. При нижчих 
концентраціях у початковий момент помелу 
частинки шламу не впливають один на одного 
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безпосередньо. Збільшення концентрації приз-
водить до виникнення безпосереднього кон-
такту між частинками твердої фази, що 
збільшує інтенсивність подрібнення. Для 
збереження бімодального гранулометричного 
складу було б доцільно скоротити час помелу, 
але тоді в системі можуть залишатися час-
тинки розмірами 250 – 400 мкм. Наявність 
частинок такого розміру неприйнятна, вихо-
дячи з експлуатаційних характеристик шламо-
вугільних суспензій. 

Зауважимо, що проведення помелу в орга-
нічному середовищі призводить до збільшення 
інтенсивності подрібнення частинок вугільних 
шламів, у порівнянні з системами, одержаними 
на водопровідній воді. Імовірно, це пов'язано з 
адсорбцією складових рідких продуктів піро-
лізу як на поверхні, так і у порах і мікро-
тріщинах частинок дисперсної фази. Це приз-
водить до збільшення розклинюючого тиску та 
диспергації крупних частинок та їх агрегатів. 

Нами одержані системи з концентрацією 
твердої фази 61-66% (мас) для відходів 
вуглезбагачення вугілля марки «Т» і 29-32% 
(мас) для бурого вугілля. У вказаному 
діапазоні концентрацій спостерігається лінійна 
залежність в'язкості від концентрації. 
Подальше збільшення концентрації небажане, 
оскільки в'язкість починає зростати по 
експоненті. Перевагою одержаних систем є 
також їх висока седиментаційна стійкість. 
Навіть при довгостроковому зберіганні не 
відбувається розшарування таких систем. Це 
зумовлено однаковою природою поверхневих 
шарів вугільних частинок і речовин, які 
утворюють продукти піролізу (табл.5). 

 
Таблиця 5 

Фізико-хімічні й експлуатаційні характеристики 
суспензій на основі рідких продуктів піролізу гуми 
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Рідкі продукти піролізу гуми 100 48800 
Шлами вугілля марки «Т», 
ЦОФ Кондратьевськая 

83,5 22250,8 

Суспензія на основі шламів 
вугілля марки «Т», ЦОФ, 

 Ств= 63% 

99,5 34500 

Буре вугілля 86,5 35200 
Суспензія на основі бурого 

вугілля, Ств= 30%  
99,3 41200 

Як видно з наведених даних одержані 
системи характеризуються фізико-хімічними й 
експлуатаційними характеристиками, які 
дозволяють використовувати їх як паливо. 
Враховуючи доступність і відносну дешевизну 
вихідної сировини, такий вид палива може 
успішно конкурувати з традиційними видами 
рідкого палива. 

Проведені дослідження дозволили запро-
понувати технологічний режим отримання 
рідкого вугільного палива на основі низько-
калорійних енергоносіїв шляхом отримання 
суспензій на основі рідких продуктів піролізу 
гуми. Установлено, що отримання високо-
концентрованих вугільних суспензій на основі 
рідких продуктів піролізу гуми дозволяє 
ефективно використовувати низькокалорійні 
енергоносії (відходи вуглезбагачення, буре 
вугілля) як енергоносій. Враховуючи високий 
сумарний вміст паливної складової, в’язкість 
отриманих систем можна легко регулювати 
шляхом зміни концентрації твердої фази. 
Показано, що седиментаційна стійкість 
висококонцентрованих вугільних суспензій, 
отриманих на основі рідких продуктів піролізу 
значно вища, ніж у водовугільних суспензій, 
що зумовлено однаковою природою поверхне-
вих шарів частинок вугілля та молекул 
дисперсійного середовища. Показано, що 
експлуатаційні характеристики вугільних 
суспензій на основі рідких продуктів піролізу 
(ступінь вигорання паливної складової, 
теплотворна здатність) значно вищі, ніж при 
безпосередньому спалюванні низькокалорій-
ного вугілля.  
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Summary 

S. D. Boruk 

PHYSICAL AND CHEMICAL AND OPERATING DESCRIPTIONS OF COAL SUSPENSIONS 
ON BASIS OF LIQUID PRODUCTS OF PYROLYSIS OF RUBBER  

Investigational possibility of application of different organic environments as a dispersible environment 
for the receipt of coal suspensions. The technological mode of receipt of suspension coal fuel is offered on 
the basis of wastes of enriching of coal of brand of «T» and brown coal. Financial and ecological viability of 
application of such systems is rotined, as a power medium.  
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НОВІ ПОХІДНІ ХІНОЛІНУ. СИНТЕЗ І БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 

На основі реакції кватернізації 5,6-бензохіноліну, хіноліну, хінальдину, лепідину синтезовані нові онієві 

похідні, що містять біля атома нітрогену хінолінієвого ядра алкільні, алільні, бензильні, фенацильні та 

гетероциклічні фрагменти. Вивчена їх росторегулююча активність щодо рослин кукурудзи. Встановлена 

значна ростостимулююча активність 5,6- бензохінолінієвих солей. 

Ключові слова: хінолін, хінальдин, лепідин, бензохінолінієві солі, росторегуляторна активність. 

 
Метою роботи є синтез та дослідження 

біологічної активності нових похідних 
хіноліну. 

Хінолін займає особливе місце серед 
сполук гетероциклічного ряду. Заміщений 
хіноліновий фрагмент входить до складу 
багатьох органічних речовин синтетичного та 
природного походження, які цікаві як з 
теоретичного, так і з практичного погляду [1]. 
Хінолінієві сполуки мають багато цікавих 
біологічних особливостей, з яких можна 
відзначити антибластомні, мутагенні, а також 
властивості регулювати ріст рослин [2-5]. 
Численні похідні хіноліну являють практичний 
інтерес у зв’язку із широким застосуванням їх 
як синтонів для синтезу нових органічних 
сполук, прискорювачів вулканізації, барвників, 
пестицидів, лікарських засобів тощо.  

Незважаючи на те, що дослідження 
біологічної активності хінолінієвих солей 
розпочалося ще на початку 40-х років ХХ ст., 
спектр їх використання продовжує розши-
рюватись, знаходяться все нові сфери їх 
застосування. Зокрема, в останнє десятиліття 
серед них знайдено ефективні цитопротектори, 
реактиватори ацетилхолінестерази, інгібітори 
корозії металів [6-11]. 

У результаті робіт, проведених раніше на 
кафедрі органічної хімії Чернівецького націо-
нального університету, знайдено ефективні 
протимікробні, протигрибкові препарати, 
стимулятори росту рослин і тварин на основі 
похідних хіноліну [12-15]. 

Інтерес до 5,6-бензохіноліну викликаний 
тим, що деякі його сполуки проявляють значну 
ростостимулюючу активність щодо рослин. На 
його основі синтезовані ефективні стимуля-
тори росту картоплі та льону, а четвертинна 
сіль, одержана з 5,6-бензохіноліну і 1,4-біс-(ω-
бромацетил)бензену, суттєво підвищує приріст 
живої ваги тварин і зменшує витрати кормів 
[16]. 

Нами розроблені умови кватернізації 5,6-
бензохіноліну алкілгалогенідами, алілгалогені-

дами, бензилхлоридом, 4-хлор-ω-бромацето-
феноном, 1- та 2-хлорометилнафталеном. 

При нагріванні еквімолярних кількостей 
5,6-бензохіноліну та бутилхлориду, ізобутил-
броміду одержані відповідні солі (І-ІІ). Реакція 
проходить з виходом 55-60% без розчинника і 
25-30% - у толуені.  

5,6-Бензохінолін у м’яких умовах реагує з 
алілйодидом з утворенням четвертинної солі 
(ІІІ). При нетривалому кип’ятінні 5,6-
бензохіноліну з надлишком хлористого 
бензилу синтезована сіль (ІV). При нагріванні 
розчинів еквімолярних кількостей ω-
бромацетофенону і 5,6-бензохіноліну в толуені 
або ксилолі з виходом 52% виділена сіль (V). В 
аналогічних умовах на основі 4-хлор-ω-
бромацетофенону одержана амонієва сіль (VІ). 
Будова синтезованих бензохінолінієвих солей 
підтверджена даними елементного аналізу та 
ІЧ спектрів, які містять смуги поглинання при 
3030, 1660, 1600, 1580, 1400, 750-580 см-1 [17].  
 

 
R=C4H9 (I);  і-C4H9 (II);  

CH2=CH-CH2 (III);  C6H5CH2 (IV);  
C6H5COCH2 (V);  4-Cl-C6H4COCH2 (VI); 

CH
2

(VII)

; 

CH
2

(VIII)

 
Hal = Cl, Br, I 

 
У випадку застосування 1-хлорометил-

нафталену та 2-бромометилнафталену кватер-
нізація 5,6-бензохіноліну проходить у більш 
жорстких умовах – без розчинника, при 
тривалому нагріванні. Виділення солей (VIІ та 
VIІІ) утруднено осмоленням реакційної 
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суміші, що може бути пов’язане з просто-
ровими ефектами. 

Синтезовані нафталеновмісні бензохінолі-
нієві солі - стійкі кристалічні речовини 
жовтого кольору, розчинні у полярних орга-
нічних розчинниках, обмежено розчинні у 
воді. 

Нами проведена реакція 5,6-бензохіноліну 
з 4-бромацетилнафталевим ангідридом.  

У результаті синтезована амонієва сіль 
(ІХ): 

 

 
Цікаво було одержати бензохінолінієві 

солі, що містять одночасно два гетероцик-
лічних фрагменти. Нами розроблені умови 
реакції 5,6-бензохіноліну з 3-хлорацетиліндо-
лом,  

3-бромометиліндолом та 1-бромацетил-
індолом. Такий вибір об’єктів дослідження 
зумовлений тим, що індол є основою відомих 
стимуляторів росту: природного – гетеро-
ауксину, синтетичних – 3-індолілмасляної та 
3-індолілпропіонової кислот, 3-індолілоцто-
вого альдегіду тощо [18]. На основі 3-хлор-
ацетиліндолу науковцями нашої кафедри 
синтезовано стимулятор росту кукурудзи і 
ярого ячменю «індофор», який являє собою 
індолілвмісну трифенілфосфонієву сіль [19]. 

Нами встановлено, що 3-хлорацетиліндол 
взаємодіє з 5,6-бензохіноліном при нагріванні 
еквімолярних кількостей компонентів у 
диметилформаміді, 3-бромометиліндол – у 
толуеновому розчині, а 1-бромацетиліндол – у 
бензені. При цьому відповідні бензохінолінієві 
солі (Х –ХІІ) одержуються з виходами 55-60%. 
 

 
 

На основі реакції 3(5)-бромометилпіразолу 
з 5,6-бензохіноліном синтезована сіль (ХІІІ), 
що містить бензохінолінієвий та піразольний 
фрагменти: 
 

 
 

Нами вивчена реакція 4-бромометил-1-
феніл-3-піразолідону з 5,6-бензохіноліном, у 
результаті якої синтезована четвертинна сіль 
(ХІV), що містить два гетероциклічні 
фрагменти: 
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Взаємодією 3,5-диметил-4-хлорометил-

ізоксазолу з 5,6-бензохіноліном у толуеновому 
розчині одержана відповідна амонієва сіль 
(XV): 

 
Для порівняння ростостимулюючої 

активності нами синтезовані четвертинні солі 
хінальдінію та лепідинію: 

 

N

CH
3

R   X

N

R

CH
3

X

+
+

 
 

2- СН3:  R= і-C4H9 (XVI);  
CH2=CH-CH2 (XVII); C6H5CH2 (XVIII); 

 (XIX);  N

COCH
2

(XX) 
 

4-СН3:   R=і-C4H9 (XXI);  
CH2=CH-CH2 (XXII); C6H5CH2 (XXIII); 

 (XXIV); N

COCH
2

(XXV) 

Крім цього, нами одержані хінолінієві солі 
(XXVI - XXVIII) на основі ізобутилброміду, 
алілйодиду та хлористого бензилу: 

N

R   X

N

R X

+
+

 
R= і-C4H9 (XXVI); CH2=CH-CH2 (XXVII); 
C6H5CH2 (XXVIII) 
 

Нами вивчена дія передпосівної обробки 
насіння розчинами синтезованих речовин на 
ростові процеси рослин. Дослідження 
проводилось методом скринінгу. До обсягу 
досліджень входило вивчення впливу сполук 
на морфологічні показники: енергію 
проростання, схожість насіння, довжину 
надземної та підземної частини рослин і 
біохімічні показники – ферменти каталази та 
пероксидази [20 - 22]. 

На основі отриманих результатів прове-
дено аналіз залежності «структура – біологічна 
активність» у ряду похідних 5,6-бензохіноліну. 

Усі сполуки, одержані на основі 5,6-бензо-
хіноліну, проявляють у різному ступені 
ростостимулюючу активність: позитивно 
впливають на енергію проростання, схожість 
насіння, значно підвищують активність 
ферментів каталази та пероксидази. 
Установлено, що оптимальною концентрацією 
розчинів досліджуваних речовин для 
передпосівної обробки насіння є концентрація 
0,01%. Обробка насіння кукурудзи розчинами 
солей більшої концентрації, негативно впливає 
на схожість і енергію проростання насіння. 

У таблиці 1 наведена порівняльна 
характеристика дії досліджених похідних 5,6-
бензохіноліну на насіння та рослин кукурудзи 
( + до контролю). 

З наведених даних видно, що бензохіно-
лінієві солі (І) та (ІІ), які містять бутильний та 
ізобутильний замісники, слабко стимулюють 
ріст рослин кукурудзи. При цьому їх дія на 
насіння та рослини практично однакова. 
Введення до атома нітрогену ненасиченого 
фрагмента (сіль ІІІ) приводить до підсилення 
активності. Особливо цей вплив відчутний на 
активності ферментів росту – каталази та 
пероксидази. Крім того, суттєво підвищується 
довжина і сира маса стебла та кореня. 

Значно активує ріст рослин передпосівна 
обробка насіння розчином бензилбензохіно-
лінієвої солі (ІV): енергія проростання 
підвищується на 9 %, схожість – на 6 %. 
Суттєво збільшується довжина, сира маса 
стебла та кореня – на 12-15 %. Активність 
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ферментів росту при цьому збільшується на 
26-30 %. 

Передпосівна обробка насіння кукурудзи 
розчинами фенацилбензохінолінієвих солей 
(V) та (VІ) призводить до підвищення енергії 
проростання і схожості насіння на 6 % та 11,5 
% відповідно. Активність ферменту каталази 
підвищується при цьому на 40-80 %, 
активність ферменту пероксидази - на 23-16 %. 
За збільшенням показників «енергія пророс-
тання» та «схожість» речовина (VІ) – 
найефективніша. Вона ж найефективніша і за 
показником «активність ферменту каталази». 

Нафталеновмісні амонієві солі (VІІ) і (VІІІ) 
також позитивно впливають на ріст і розвиток 
кукурудзи. При цьому більш активна 
бензохінолінієва сіль, у якій бензохінолінієва 
група знаходиться у 1-положенні нафтале-
нового ядра. При зміщенні замісника у 2-
положення ядра стимулююча активність дещо 
знижується. 

Установлено, що 5,6-бензохінолінієва сіль 
на основі 3-хлорацетиліндолу (Х), представляє 
інтерес як стимулятор росту кукурудзи. При 
цьому зазначимо, що сіль (Х) виявляє 
ростстимулюючу активність порядку актив-
ності препарата “індофор”. Обробка насіння 
кукурудзи 0,01 % розчином указаної сполуки 
приводить до підвищення енергії проростання 
на 6% порівняно з контролем. Активність 
ферментів каталази та пероксидази при цьому 
зростає на 56% та 19% відповідно. Речовина 
суттєво підвищує довжину та сиру масу стебла 
кукурудзи ( 59,8% та 23,5% відповідно). 

Значну активність проявляє також бензо-
хінолінієва сіль (ХІІ), синтезована на основі 3-
бромометиліндолу. За всіма показниками 
росту дослідні рослини кукурудзи набагато 
перевищують контрольні варіанти (таблиця 1). 

Дослідження показали, що піразоловмісні 
бензохінолінієві солі не представляють 
інтересу як стимулятори росту кукурудзи.  

Водночас бензохінолінієва сіль, що містить 
заміщене ізоксазольне ядро (ХV), виявила 
аномально високі перевищення довжини, сирої 
маси стебла та кореня – понад 100%. Той факт, 
що при цьому несуттєво підвищується енергія 
проростання та схожіcть рослин свідчить про 
те, що потрібно краще підібрати концентрацію 
досліджуваного розчину. 

Для порівняння нами досліджені деякі 
аналоги бензохінолінієвих солей, синтезовані 
на основі хінальдіну, лепідину та хіноліну. 
Установлено, що ізобутилхінальдінієва (ХVІ) 
та лепідинієва (ХХІ) солі значно менше 
стимулюють ріст рослин кукурудзи, ніж 
відповідна 5,6-бензохінолінієва (І). 

Алілхінальдінієва (ХVІІ) й аліллепідінієва 
(ХХІІ) солі діють на насіння та рослини 
кукурудзи практично однаково. Передпосівна 
обробка насіння 0,01-0,005% розчинами 
призводить до зниження енергії проростання 
та схожості, довжини стебла. При цьому у 
концентрації 0,005% ці речовини позитивно 
діють на ферменти каталази та пероксидази.  

Хінолінієва сіль, одержана на основі 
бензилхлориду, також сповільнює ріст рослин, 
зменшуючи практично всі показники росту.  

 
Таблиця 1 

Вплив похідних 5,6-бензохіноліну на морфологічні та біохімічні показники рослин кукурудзи  
(конц. розчинів 0,01%) 

± до контролю ,% 
Сира маса Довжина Активність ферментів № 

спо-
луки 

Енергія 
пророс-
тання 

Схожість 
Стебло Корінь Стебло Корінь Кат. Пер. 

І -3 -2.3 +12,9 +16,4 +37,5 +18,3 +10,3 +76,8 
ІІ -5,3 -6 +17,9 +9,7 +12,5 +14,45 +7 +10,5 
ІІІ 0 +0,67 +36.99 +10.2 +16,2 +29,5 +23.9 +16,22 
ІV +9 +6 +14,9 +12,1 +12,9 +13,75 +26,4 +29,5 
V +6,7 +6 +25,5 +60,6 +29,4 +36,9 +39,2 +22,7 
VІ +11,7 +11,3 +12,6 +12,8 +22,5 +32,9. +83,8 +15,8 
VІІ +4,34 +1 +46,2 +30,3 +63 +44,2 +40,1 + 51,2 
VІІІ +7,3 +3 + 34,1 +42,8 +51,5 +42,76 +64,2 +17,5 
ІХ +5,84 +5,33 +13,1 +6.4 +30,49 +13.1 +44,2 +36,9 
Х +6,1 +7,3 +23,5 +17,8 +59,8 +25,8 +55,9 +18,9 
ХІ +3 +4,3 +16,7 +27,2 +18,8 +20,2 +33,1 +49,4 
ХІІ +8,1 +6 +41 +57,7 +11,5 +47,1 +56,6 +11,7 
ХІІІ +2,3 +5 0 -10,6 +6,6 -9,2 +14 +13,8 
ХІV 0 0 +3 -5,5 -3 +2 +16,7 +2,4 
ХV +4,3 +1,3 +112,99 +108,46 +117,99 +198,46 +23,55 +12,15 
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Таблиця 2 
Бензохінолінієві солі 

N

R

X+

 
Знайдено Обчислено 

№ R X 
Вихід, 

% 
Тпл., 

°С Х, % N, % 
Формула 

Х, % N, % 

І 
С4Н9– 

 СІ 55 91 – 93 11,57 5,45 C17H18CIN 11,2 5,15 

ІІ 
і-С4Н9– 

 Br 60 92 – 93 23,76 4,58 C17H18BrN 25,27 4,43 

ІІІ 
СН2=СН–СН2– 

 
I 70 125 35,98 4,56 C16H14IN 36,55 4,03 

ІV 
С6Н5–СН2– 

 
СІ 55 245 10,9 5,14 C20H16CIN 11,6 4,58 

V 
С6Н5–СОСН2– 

 
Br 52 166-167 21,83 4,05 C21H16BrNO 22,06 3,87 

VI 
СІС6Н4–СОСН2– 

 
Br 35 186-188 19,2 4,28 C21H15BrCINO 19,36 3,39 

VII 

CH
2

 

СІ 55 180-182 9,83 4,26 C24H18CIN 9,96 3,94 

VIII 
CH

2

 
Br 67 173-175 19,58 3,92 C24H18BrN 19,81 3,47 

IX 

OO O

COCH
2  

Br 47 210-212 16,1 3,05 C27H16BrNO4 16,05 2,8 

X 
N

H

COCH
2

 

СІ 60 150-152 9,31 7,82 C23H17CIN2O 9,51 7,51 

XI 
N

COCH
2  

Br 62 
215 з 
розкл. 

18,72 7,01 C23H17BrN2O 19,15 6,71 

XII 
N

H

CH
2

 

Br 55 208-209 22,5 7,33 C22H17BrN2 22,97 7,47 

XIII N
N

H

CH
2

 

Вr 54 
230-231 
(з розкл) 

22,56 12,11 C17H14ВrN3 23,49 12,35 

XIV 
N

N

O

CH
2

C
6
H

5

H  

СІ 35 158-160 9,0 10,5 C23H20CIN3O 9,1 10,77 

XV 

O
N

CH
3

CH
3

CH
2

 

СІ 55 192-194 10,4 8,96 C19H17CIN2O 10,91 8,62 
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Таблиця 3 
Хінальдінієві солі 

N

R

CH
3

X+

 
 

Знайдено Обчислено 
№ R X 

Вихід, 
% 

Тпл., 

°С Х,% N,% 
Формула 

Х,% N,% 

XVІ 
і-С4Н9– 

 
Br 43 225 – 227 28,15 5,25 C14H18BrN 28,26 5,004 

XVІІ 
СН2=СН–СН2– 

 
I 68 145 38,25 4,27 C13H14IN 40,78 4,5 

XVІІІ 
С6Н5–СН2– 

 
СІ 50 

185 з 
розкл. 

13,10 5,20 C17H16CIN 13,14 5,19 

XIX 

CH
2

 

СІ 48 >250 10,87 4,33 C21H18CIN 11,08 4,38 

XX 
N

H

COCH
2

 

СІ 55 235 10,96 8,52 C20H17CIN2O 10,53 
8,32 

 
 

 
 

Таблиця 4 
Лепідинієві солі 

N

R

CH
3

X+

 
 

Знайдено Обчислено 
№ R X 

Вихід, 
% 

Тпл., 

°С Х,% N,% 
Формула 

Х,% N,% 

XXI 
і-С4Н9– 

 
Br 45 205 28,25 5,33 C14H18BrN 28,26 5,004 

XXІІ 
СН2=СН–СН2– 

 
I 70 135 40,25 4,83 C13H14IN 40,78 4,5 

XXІІІ 
С6Н5–СН2– 

 
СІ 53 207 13,15 5,42 C17H16CIN 13,14 5,19 

XXIV 

CH
2

 

СІ 45 >250 11,32 4,58 C21H18CIN 11,08 4,38 

XXV 
N

H

COCH
2

 

СІO4 50 >250 8,46 7,25 C20H17CIN2O5 8,85 6,99 
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Таблиця 5 
Хінолінієві солі 

 

N

R

X+

 
 

Знайдено Обчислено 
№ R X 

Вихід, 
% 

Тпл., 

°С Х,% N,% 
Формула 

Х,% N,% 

XXVІ і-С4Н9– Br 50 145-147 30,3 5,64 C13H15BrN 30,13 5,28 

XXVІІ СН2=СН–СН2– I 75 147-149 40,58 5,03 C12H12IN 42,71 4,71 

XXVІІІ С6Н5–СН2– I 46 97 35,48 4,28 C16H13ІN 36,66 4,05 

 
Експериментальна частина 

N-Бутил-5,6-бензохінолінійхлорид (І) 
Суміш 0,2 г (0,0011 моль) 5,6-бензо-

хіноліну і 0,1 г (0,0011 моль) н-бутилхлориду 
розчинили у 15 мл толуену і кип’ятили 
протягом 3 год. Осад, що утворився, відфільт-
рували, перекристалізували з етанолу. Вихід 
55%. Т.т. 91-930С. Знайдено %: N 5.45; С1 11. 
75. C17H18ClN. Обчислено % : N 5.15, С1 11.2. 

Аналогічно синтезовані солі: N-фенацил-
5,6-бензохінолінійбромід (V), N-(4′-хлорфена-
цил)-5,6-бензохінолінійбромід (VI), N-(наф-
тил-1′-метил)-5,6-бензохінолінійхлорид (VІI) 
N-(нафтил-2′-метил)-5,6-бензохінолінійбромід 
(VІІI), N-(нафтангідрид-4′-карбометил)-5,6-
бензохінолінійбромід (IX), N-(індоліл-3′-
карбометил)-5,6-бензохінолінійхлорид (X), N-
(індоліл-1′-карбометил)-5,6-бензохінолінійбро-
мід (ХI), N-(індоліл-3′-метил)-5,6-бензохіно-
лінійбромід (ХII), N-(піразоліл-3′-метил)-5,6-
бензохінолінійбромід(ХІII), N-(1′-феніл-3′-пі-
разолідон-4′-іл-метил)-5,6-бензохінолінійбро-
мід (ХІV), N-(3′,5′-диметилізоксазол-4′-іл-
метил)-5,6-бензохінолінійхлорид (XV) N-ізо-
бутил-хінальдінійбромід (XVI), N-(нафтил-1-
метил)хінальдінійхлорид (XIX), N-(індоліл-3-
карбометил)хінальдінійхлорид (XX), N-(наф-
тил-1-метил)лепідинійхлорид (XXIV), N-(індо-
ліл-3-карбометил)хінальдінійперхлорат 
(XXV). Виходи, константи та аналітичні дані 
синтезованих сполук наведені у таблицях 2-5. 
 

N-Ізобутил-5,6-бензохінолінійбромід (ІІ) 
Синтезовано аналогічно сполуці (І) з 0,2 г 
(0,0011 моль) 5,6- бензохіноліну та 0,2 г 
(0,0015 моль) ізобутилброміду. Вихід 60%: Т.т. 
92-930С. Знайдено %: N 4.58; Br 23.76. 
C17H18BrN. Обчислено %: N 4.43, Br 25.27. 

Аналогічно синтезовані N-ізобутиллепі-
динійбромід (XXI), N-ізобутилхінолінійбромід 
(XXVI). 

 
N-Аліл-5,6-бензохінолініййодид (ІІІ) 

Синтезовано при витримуванні за кімнатної 
температури протягом 12 год суміші 0,2 г 
(0,0011 моль) 5,6-бензохіноліну і 1 г (0,0056 
моль) йодистого алілу. Вихід 70%. Т.т. 1250С. 
Знайдено % : N 4.56; I 35.98. C16H14IN. 
Обчислено %: N 4.03, I 36.55. 

Аналогічно синтезовані N-алілхінальдіній-
йодид (XVII), N-аліллепідиніййодид (XXII), N-
алілхінолініййодид (XXVII). 
 

N-Бензил-5,6-бензохінолінійхлорид (ІV) 
Суміш 0.2 г (0,0011 моль) 5,6-бензо-

хіноліну і 5 мл (0,043 моль) хлористого 
бензилу кип’ятили протягом 2 год. Осад, що 
утворився, відфільтрували, промили гексаном, 
висушили над безводним кальцій хлоридом. 
Вихід 55%. Т.т. 2450С. Знайдено %: N 5.14; С1 
10.9. C20H16ClN. Обчислено %: N 4.58, С1 11.6. 

Аналогічно синтезовані N-бензилхінальді-
нійхлорид (XVIII), N-бензиллепідинійхлорид 
(XXIII), N-бензилхінолініййодид (XXVIII). 

 
Висновки 

1. З метою розширення спектру потенційних 
біологічно активних речовин синтезовані 
нові похідні 5,6-бензохіноліну, хінальдину, 
лепідину та хіноліну. 

2. Встановлено, що усі сполуки, одержані на 
основі 5,6-бензохіноліну, проявляють у 
різному ступені ростостимулюючу актив-
ність - позитивно впливають на енергію 
проростання, схожість насіння, значно 
підвищують активність ферментів каталази 
та пероксидази. Оптимальною концентра-
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цією розчинів досліджуваних речовин для 
передпосівної обробки насіння є концен-
трація 0,01%. 

3. Найкращими стимуляторами росту рослин 
із синтезованої групи речовин є N-Бензил-
5,6-бензохінолінійхлорид, 5,6-бензохінолі-
нієва сіль на основі 3-хлорацетиліндолу та 
N-(3′,5′-диметилізоксазол-4′-іл-метил)-5,6-
бензохінолінійхлорид. Останній виявляє 
сильну ростостимулюючу дію, збільшуючи 
на 100 - 200% довжину та сиру масу стебла 
та кореня кукурудзи та може бути реко-
мендований для подальших досліджень. 
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Summary 

Bukachuk O., Baranova L. Gudz A. 

NEW DERIVATIVES OF QUINOLINE. SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY 

On the basis of 5,6-benzoquinoline, quinoline, quinaldine, lepidine quaternization reaction new onium 
derivatives have been synthesized. Nitrogene atom quinolinic kernels containes alkyl, allyl, benzyl, phenacil 
and heterocyclic fragments. Growth-regulating activity in relation to the plants of corn has been studie. 
Considerable activity of 5,6-benzoquinolinic salts has been set.  
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ОКИСНЕННЯ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДУ ГІДРОГЕН ПЕРОКСИДОМ  
У ПРИСУТНОСТІ ЛІТІЙ ГІДРОКСИДУ  

Досліджена кінетика окиснення диметилсульфоксиду гідроген пероксидом у присутності літій 

гідроксиду у диполярних апротонних розчинниках. Показано, що процес перебігає через проміжне 

утворення літій гідропероксиду, який викликає окиснення диметилсульфоксиду. Виявлено, що у випадку 

використання LiOH процес оксидації перебігає за  молекулярним механізмом. Диполярні негідроксильні 

розчинники у досліджуваному процесі впливають на стадії солеутворення та окиснення.  

Ключові слова: гідроген пероксид, диметилсульфоксид, окиснення, літій гідроксид, диполярні 

негідроксильні розчинники. 

 
На сьогодні диметилсульфоксид (ДМСО) 

широко застосувується у хімії, медицині, 
біології, ветеринарії, фармації тощо. 
Насамперед це пов’язано з його унікальною 
здатністю розчиняти безліч мінеральних та 
органічних сполук [1, 2]. Крім того, виявлена 
його здатність швидко передавати розчинену у 
ньому лікарську речовину у кров після 
нанесення на шкіру [3, 4]. На основі ДМСО 
створено препарат «димексид», який 
називають «аспірином ХХІ століття», оскільки 
він ефективний як болезаспокійливий засіб 
при травматичних захворюваннях, гострій 
невралгії,  деяких урологічних захворюваннях 
тощо [3]. Останнім часом ДМСО все частіше 
розглядають як «короля» антиоксидантів, 
оскільки він здатний до інактивації радикалів у 
живих організмах, чим зупиняє окиснення  
ліпідів [5]. На основі ДМСО отримано 
препарат для лікування «коров’ячого сказу» 
[6].  

Паралельно з цим ДМСО проявляє високу 
реакційну здатність [7, 8]. Зокрема, добре 
відома його здатність до оксидації за високих 
температур гідроген пероксидом [6], 
перкислотами [9, 10], озоном [6, 11] тощо. 
Останнім часом здійснено процес оксидації 
ДМСО гідроген пероксидом під дією 
ультрафіолетового опромінювання [12] або 
високих тисків [13]. Більшість з цих 
оксидаційних процесів перебігають за 
гомолітичним механізмом. 

Водночас нами показано, що ДМСО 
здатний до оксидації і за гетеролітичним 
механізмом. Зокрема, такі оксидаційні процеси 
ДМСО здійснено в надосновних  середовищах 
[14 - 16]. Виявлено, що при введенні у 
надосновне середовище складу ДМСО – 
сильна йонна основа гідропероксидів [14, 15] 
або діацилпероксидів [16] за температури 293 
– 303 К відбувається окиснення ДМСО до 
диметилсульфону. Такий оксидаційний процес 

відбувається з високими швидкостями за 
невисоких температур, не супроводжується 
побічними реакціями за участю пероксидних 
сполук і є ланцюговою реакцією, що 
забезпечує економію лугу. Тому ми вважаємо, 
що цей процес можна розглядати як 
альтернативний відомим методам отримання 
диметилсульфону. Водночас, виходячи з вимог 
«зеленої хімії», ми спробували замінити 
згадані пероксидні сполуки гідроген 
пероксидом. Останній також викликає 
окиснення ДМСО у присутності сильних 
йонних основ за температури 293 – 303 К, але 
сам перетворюється у безпечну для довкілля 
воду. Раніше для цього був використаний 
калій гідроксид [17]. З’ясовано, що  у 
присутності КОН процес оксидації ДМСО 
гідроген пероксидом проходить такі основні 
стадії: 

КОН + Н2О2 ⇄ КООН + Н2О          (1) 
КООН + (СH3)2SO → KOH + (CH3)2SO2     (2) 
Спроба порівняти активність лугів 

показала, що у порівнянні з КОН та NaOH, 
літій гідроксид проявляє дещо інші 
властивості. Виявлено, що LiOH у даному 
процесі як основа займає проміжне положення 
між KOH і NaOH. Тому мета цієї роботи – це 
дослідження кінетичних закономірностей 
окиснення ДМСО гідроген пероксидом у 
присутності літій гідроксиду та впливу 
природи диполярних негідроксильних 
розчинників (Sol) на цей процес. 

 
Експериментальна частина 

Досліди проводили у термостатованій 
комірці з магнітною мішалкою за 293 - 313 К. 
LiОН ретельно розтирали у ступці. З класу 
диполярних негідроксильних розчинників 
досліджені ДМСО, диметилформамід (ДМФА) 
та гексаметилфосфортриамід (ГМФА). 
Використані розчинники чистили за 
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методиками [18]. Витрату активного оксигену 
у реакційному середовищі   контролювали 
йодометричним методом. Рідкі продукти 
реакції аналізували газохроматографічним 
методом [17]. Питому електропровідність 
досліджуваної системи вимірювали за 
допомогою моста змінного струму Р-577 та 
нуль-індикатора Ф-582.  

У комірку вносили наважку LiОН, 
розраховану кількість ДМСО та 15 мл 
розчинника. Реакційну суміш термостатували 
упродовж 30 хв, після чого вносили 
необхідний об’єм гідроген пероксиду. Момент 
внесення Н2О2 приймали за початок реакції.   

 
Результати та обговорення 

Першим з-поміж досліджених розчинників 
був обраний диметилформамід. Як показав 
експеримент, гідроген пероксид за 
температури 293 К стійкий у ДМФА в 
присутності LiOH. При внесенні до такої 
реакційної суміші диметилсульфоксиду 
спостерігається витрата активного оксигену. 
З’ясовано,  що витрата активного оксигену в 
системі Н2О2 – LiOH – ДМСО – ДМФА 
пов’язана виключно з окисненням ДМСО. 
Тому початкову швидкість витрати активного 
оксигену, яку було обрано як кінетичний 
параметр процесу, розглядали як початкову 
швидкість окиснення ДМСО (Wo). Її 
визначення проводили методом графічного 
диференціювання.  

Залежність початкової швидкості витрати 
активного оксигену від кількості доданого 
лугу зображена на рис. 1 (крива 1). Як видно, 
ця залежність описується кривою насичення, а 
висхідна ділянка має  лінійний характер. 
Останній факт свідчить про перший порядок 
досліджуваного процесу за LiОН.  

 
Рис. 1. Залежність початкової швидкості витрати 
активного оксигену від кількості доданого LiОН. 

Т=293 К. [H2O2]0 = 0.38 моль/л, 
 [ДМСО]о= 0,38 моль/л, V(Sol) = 15 мл; 

 Sol: 1 – ДМФА; 2 -  ДМСО. 
 

На підставі отриманої залежності зроблено 
висновок, що оксидація ДМСО гідроген 
пероксидом у середовищі LiОН – ДМФА 
також відбувається через проміжне утворення 
солі гідроген пероксиду.  

Залежність початкової швидкості витрати 
активного оксигену від початкової концерн-
трації гідроген пероксиду наведена на рис. 2 
(крива 1). Ця залежність також має лінійний 
характер, що вказує на перший порядок 
процесу за Н2О2. З тангенсу кута нахилу 
прямої визначено константу швидкості, яка у 
даному випадку складає  k΄= 1.21 х 10-3с-1.  

Ці серії експериментів разом з даними [17] 
вказують на проміжне утворення солі гідроген 
пероксиду  і в разі використання LiОН: 

LiOH + H2O2 ⇆ LiOOH + H2O.            (3) 

Оскільки без LiOH процес оксидації 
ДМСО не відбувається, то можна зробити 
висновок, що саме сіль LiOOH виступає 
оксидатором ДМСО: 

LiOOH + (CH3)2SO → LiOH + (CH3)2SO2   (4) 

Для визначення порядку реакції за ДМСО 
була вивчена залежність швидкості процесу 
від його концентрації. Результати дослідження 
залежності початкової швидкості витрати 
активного оксигену від концентрації ДМСО 
наведені на рис. 3. Як видно, на початковій 
ділянці швидкість витрати активного оксигену 
практично не залежить від концентрації 
ДМСО ((n=0.14). 

 
Рис. 2. Залежність початкової швидкості витрати 
активного оксигену від початкової концентрації 

гідроген пероксиду.  
Т=293 К. ν(LiOH)= 3.0 ммоль. 

1 - [ДМСО]о= 0,38 моль/л, V(ДМФА)= 15 мл;  
2 - V(ДМСО)= 15 мл. 

 
Отже, у системі H2O2 – LiOH – ДМСО – 

ДМФА при концентраціях диметилсульф-
оксиду у діапазоні 0.5-7.0 моль/л досліджу-
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ваний оксидаційний процес є реакцією другого 
порядку і описується таким кінетичним 
рівнянням: 

Wo=k1[Н2О2][LiОН]                   (5) 
Лімітуючою за таких умов, очевидно, є 

стадія солеутворення за реакцією (3).    
Однак, як видно з рис. 3, при 

концентраціях ДМСО, які більші від 7 моль/л, 
спостерігається перехід від нульового до 
першого порядку. Для висхідної ділянки з 
тангенсу кута нахилу визначено константу 
швидкості, яка дорівнює  9.4 х 10-5  с-1.   

Щоб з’ясувати причини зміни порядку 
реакції за ДМСО при збільшенні у розчині 
його концентрації та пояснити роль 
диполярного негідроксильного розчинника в 
механізмі досліджуваного процесу, вивчені  
кінетичні закономірності оксидації в разі 
використання як розчинника  ДМСО. 

Залежність початкової швидкості витрати 
активного оксигену від кількості внесеного 
LiОН у середовищі LiОН-ДМСО наведена на 
рис. 1 (крива 2). Як видно, ця залежність також 
має характер кривої насичення, а  висхідна 
ділянка – лінійний характер. Останній факт 
свідчить про перший порядок досліджуваного 
процесу за лугом і в разі використання як 
розчинника ДМСО.  

Далі вивчено залежність початкової швид-
кості витрати активного оксигену від почат-
кової концентрації гідроген пероксиду, яка 
наведена на рис. 2 (крива 2). Одержана крива 
також є кривою насичення, а її висхідна 
ділянка має лінійний характер, що вказує на 
перший порядок процесу і за гідроген перок-
сидом. З тангенсу кута нахилу прямої визна-
чено константу швидкості k΄΄=3.02 х 10-4 с-1.  

Перші порядки за гідроген пероксидом та 
LiОН дають підставу зробити висновок, що у 
середовищі ДМСО-LiОН процес оксидації 
ДМСО також перебігає з першим порядком за 
LiООН. 

Перші порядки за Н2О2 та LiОН (і в 
підсумку за LiООН), а також за диметил-
сульфоксидом показують, що у реакційному 
середовищі складу ДМСО-LiОН процес окси-
дації описується вже таким кінетичним 
рівнянням: 

Wo=k2[LiООН][ДМСО],               (6) 
а лімітуючою стає стадія власне оксидації 
ДМСО за реакцією (3).  

Отже, при переході від ДМФА до ДМСО 
зафіксовано зміну кінетичних закономірностей 
досліджуваного процесу.  

Щоб відповісти на питання щодо причин 
такої зміни, проаналізуємо вплив природи 
досліджених розчинників. Як відомо [2], 

обидва розчинники характеризуються висо-
кими значеннями діелектричної проник-
ливості, дипольних моментів та донорного 
числа (DN). 

Відомо, що використання розчинників з 
високими значення дипольних моментів 
сприяє розчиненню полярних сполук (у 
нашому випадку, LiOOH). Однак це має 
вагоме значення у випадку перебігу процесу за 
йонним механізмом. У подальшому завдяки 
досить високим значенням діелектричної 
проникності обох розчинників могла б 
відбутися дисоціація розчинених сполук на 
йони, що призвело б до появи у реакційному 
середовищі з-поміж інших перокси-аніонів, як 
це було у випадку використання KOH [17]. 
Окрім того, процесу дисоціації КООН ще 
більше сприяє здатність обох розчинників 
виступати донорами електронних пар, що 
кількісно характеризує DN.  

 
Рис. 3. Залежність початкової швидкості витрати 

активного оксигену від концентрації 
диметилсульфоксиду. ν(LiОН)= 3.0 ммоль,  

[H2O2]0 = 0.38 моль/л, ΣV(Sol) = 15 мл. Т= 293 К. 
 
Однак у випадку використання LiOH 

дисоціації не відбувається, що підтверджують 
результати кондуктометричних досліджень 
(див. рис. 4). Як видно з кривих 1 і 2 рис. 4, 
при введенні гідроген пероксиду у систему 
LiOH – диполярний негідроксильний 
розчинник росту питомої електропровідності 
системи не спостерігається, як це було у 
випадку використання КОН [17]. 

На наш погляд, відсутність процесу 
дисоціації у середовищі Н2О2 – LiОН – ДМСО 
– диполярний негідроксильний розчинник, 
цілком ймовірно пов’язана з меншим атомним 
радіусом літію, ніж калію. Відтак у дослід-
жуваному оксидаційному процесі зменшується 
роль диполярних негідроксильних розчинників 
у плані появи у розчині пероксидних окси-
даторів у йонній формі. Саме тому у ДМФА 
спостерігаються нижчі швидкості оксидації, 
ніж у ДМСО (див. рис 1 – 3 та табл. 1). 
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Рис. 4. Кінетична крива зміни питомої 

електропровідності системи системи Н2О2 – 
LiОН – ДМСО – дипольний негідроксильний 
розчинник за  293 К. ν(LiОН)= 3.0 ммоль,  

[H2O2]0 = 0,38 моль/л, [ДМСО] =0,38 моль/л,  
V(Sol) = 15 мл: 1  – ДМСО, 2 – ДМФА; 3 – 

ГМФА. 
 
Проте така роль не нівелюється повністю, 

оскільки розчинник як донор електронних пар 
виконує вагому роль і на стадії розчинення 
утвореної на проміжній стадії солі LiOOH без 
ймовірної подальшої її дисоціації. 

Таблиця 1. 
Деякі фізико-хімічні  характеристики використаних 

диполярних негідроксильних розчинників та 
основні  параметри процесу оксидації ДМСО 
гідроген пероксидом в умовах надосновності 
ν(LiОН) = 2.5 ммоль, [Н2О2]о =0.38 моль/л, 

[ДМСО]0= 0.38 моль/л, Т=293 К. 
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ДМФА 3,82 37,6 111,3 0,23 

ДМСО 4,30 48,9 124,7 1,12 
ГМФА 5,54 30,0 162,3 0,31 

 
Натомість завдяки великим значенням 

дипольних моментів обох розчинників, і 
ДМФА, і ДМСО добре поляризуються, і між 
сіллю LiООН(тв) та розчинниками виникає 
сильна дипольна взаємодія, що сприяє її 
переходу у розчин: 

LiOOH(тв) + Sol + HA ⇄ Sol…LiOOH…HA,  (7) 
де НА – протонодонорна речовина (Н2О2, 
Н2О). 

Водночас ДМСО має більший дипольний 
момент, аніж у ДМФА. Вважаємо, що, будучи 

сильнішим донором електронних пар, а отже, 
сильнішим специфічним сольватантом, ДМСО 
ефективніше переводить LiOOH у розчин і тим 
самим забезпечує вищі швидкості  оксидації 
диметилсульфоксиду (див. табл. 1). 

Отже, диполярні негідроксильні 
розчинники суттєво впливають на стадію 
оксидації у процесі оксидації ДМСО.   

Щоб підтвердити ці міркування, проведено 
декілька дослідів з оксидації ДМСО гідроген 
пероксидом у ще одному диполярному 
негідроксильному розчиннику – у 
гексаметилфосфортриаміді.  

Результати цих досліджень доповнюють 
табл. 1. Як видно, при переході від ДМСО до 
ГМФА спостерігається зниження швидкості 
процесу. Разом з тим, у ГМФА значно вищі 
донорне число і дипольний момент (у 
порівнянні з ДМСО). На наш погляд, цю 
особливість можна пояснити  перебігом 
конкурентної реакції між ДМСО та ГМФА за 
сольватацію солі LiOOH : 

[(CH3)2N]3PO…LiOOH + (CH3)2SO ⇄  

⇄ (CH3)2SO…LiOOH +  [(CH3)2N]3PO          (8) 
Очевидно, що така конкуренція 

відображається на швидкості оксидації ДМСО. 
Наступним етапом наших досліджень було 

визначення температурних коефіцієнтів 
процесу оксидації ДМСО гідроген пероксидом 
у присутності LiOH. Результати досліджень 
узагальнені у табл. 2. 

Як видно з табл. 2, при окисненні ДМСО 
гідроген пероксидом у середовищі ДМФА – 
LiОН в інтервалі температур 293 – 313 К 
температурні коефіцієнти складають 3,42; 
3,58; 3,50 При заміні ДМФА на ДМСО 
температурні коефіцієнти складали 3,82; 3,92; 
3,83. Ці результати вказують, що і в ДМФА, і в 
ДМСО лімітуючою стадією окиснення 
диметилсульфоксиду  гідроген пероксидом у 
присутності LiOH є хімічне перетворення.  

 
Таблиця 2 

Температурні коефіцієнти процесу окиснення 
ДМСО гідроген пероксидом у  присутності LiOH у 

температурному діапазоні 293-313 К.  
([Н2O2]o=0.38 моль/л, n(LiОН)= 3.0 ммоль, 

V (S) = 15 мл.). 

Розчинник  γ 
ДМФА 3,42, 3,58; 3,50  
ДМСО 3,82, 3,92; 3,80 
ГМФА 1,27; 1,32; 1,24  

 
Але привертає увагу той факт, що у 

середовищі ГМФА – LiOH температурні 
коефіцієнти процесу окиснення ДМСО 
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гідроген пероксидом складають лише 1,32; 
1,27; 1,24. Це засвідчує, що у ГМФА 
лімітуючою стає дифузійна стадія.  

На жаль, для такої системи кінетичні 
закономірності поки що не досліджено. 

Водночас на підставі отриманих 
результатів можна зробити висновок, що 
диполярні негідроксильні  розчинники суттєво 
впливають на стадію оксидації диметил-
сульфоксиду гідроген пероксидом у 
присутності літій гідроксиду.  

 
Список літератури 

1. http://www.pereple.ru/obrazovanie/stsoros/39
9.html./ Кукушкин Ю.Н. Диметил-
сульфоксид – важейший апротонный 
растворитель.  

2. Райхардт К. Растворители и эффекты 
среды в органической химии. – М.: Мир, 
1991. – 763 с.  

3. Машковский М.Д. Лекарственные 
средства. Т.2. М.: «Изд-во Новая волна», 
2001. – 540 с. 

4. Szmant, H. Harry. Physical properties of 
dimethyl sulfoxide and its function in 
biological systems, Biological Actions of 
Dimethyl Sulfoxide ed. by Stanley W. Jacob 
and Robert Herschler. (New York: New York 
Academy of Sciences, 1975), pp. 20-23. 

5. http://www.communicationagents.com/chris/2
003//11//11 DMSO – The King Antioxidant // 
Share the Wealth. – 2003. – N 11.   

6. Химический энциклопедический словарь./ 
Гл. ред И.Л. Кнунянц. – М.: Сов. 
Энциклопедия, 1983. - 729 с.  

7. Общая органическая химия. / Бартон Д., 
Оллис У.Д. Т. 5. Соединения фосфора и 
серы / Сазерленд И.О., Джонсон Д.Н. – М.: 
Химия. – 1983. – С. 58. 

8. Оаэ С. Химия органических соединений 
серы. – М.: 1975. – С. 223 – 278.   

9. Дутка В.С. Влияние реакционной среды на 
скорость окисления сульфоксидов 

перкислотами // Кинетика и катализ. – 
1991. – Т. 32, № 4. – С. 960 – 963. 

10. Дутка В.С., Панкевич Р.В., Деркач Ю.В. 
Кинетика окисления сульфоксидов 
пероксикислотами // Укр. хим. журн. – 
1997. – Т. 63, № 1. –  С. 51 – 54.   

11. Wu J.j., Muruganandham M., Chen S.H. 
Degradation of DMSO by ozone-based 
advanced oxidation processes. // J. Hazard 
Mater. – 2007. – V. 149. – P. 218 – 225. 

12. Lee Y., Lee C., Yoon J. Kinetics and 
mechanism of DMSO (dimethylsulfoxide) 
degradation by UV/H2O2 process. // Water 
Res. – 2004. – 10. – P. 2579 – 2588. 

13.  Charles Jones. Method for making dimethyl 
sulfone from dimethyl sulfoxide and hydrogen 
peroxide. // Patent № 6552231 – 
PatentGenius. (2003).  

14.  Лявинец А.С., Чобан А.Ф., 
Червинский К.А. Кинетические закономер-
ности и механизм взаимодействия 
гидропероксида кумола со сверхосно-
ванием диметилсульфоксид-щелочь.// 
Журн. физич. химии. – 1993. –  Т. 67, N 7. –  
С. 1364 –  1368. 

15.  Чобан А.Ф., Лявинець О.С. Особливості 
окислення диметилсульфоксиду гідро-
пероксидом  кумолу в умовах  
надосновності // Укр. хiм. журн. – 1997. – 
Т. 63, № 2. – С. 117 – 122. 

16. Лявинець О.С., Марущак Н.Т. Кинетика и 
механизм окисления диметилсульфоксида 
пероксидом бензоила в сверхосновных 
средах // Журн. общ. химии. – 2004. – Т.74, 
№6. – С.959-964.  

17. Чобан А.Ф.,Юрчук И.Р., Лявинец А.С. 
Окисление диметилсульфоксида пероксид-
дом водорода в присутствии КОН //  Журн. 
общ. химии. – 2008. – Т. 78, вып. 11. – С. 
1838 – 1842.   

18. Гордон А., Форд Р. Спутник химика. - М.: 
Мир, 1976. - 541 с. 

 
Summary 

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

OXIDATION OF DIMETHYL SULPHOXIDE BY HYDROGEN PEROXIDE  
IN THE PRESENCE OF LITHIUM HYDROXIDE 

The kinetics of oxidation of dimethyl sulphoxide by hydrogen peroxide in the presence of lithium 
hidroxide in  dipolar non-hydroxylic solvents has been investigated. It has been shown that the process runs 
throught the intermediate formation of lithium hydroperoxide, which causes oxidation of dimethyl 
sulphoxide. It has been estableshed that the process runs on molecular mechanism in the presence of LiOH. 
Dipolar non-hydroxylic solvents play an important role in the stage of salt formation and oxidation. 

Key words:  hydrogen peroxide, dimethyl sulphoxide, oxidation, lithium hydroperoxide, dipolar non-
hydroxelic solvents. 
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ОБРОБКА МОНОКРИСТАЛІВ КАДМІЙ ТЕЛУРИДУ ВОДНИМИ РОЗЧИНАМИ  
H2O2 – HI – CH3OH 

У відтворюваних гідродинамічних умовах з використанням установки хіміко-динамічного полірування 

вивчено процеси хімічної взаємодії поверхні CdTe з йодвиділяючими розчинами системи H2O2–HІ–CH3OH. 

Побудовано залежності швидкості розчинення CdTe від концентрації розчину, визначено концентраційний 

інтервал поліруючих, селективних та неполіруючих розчинів, встановлено лімітуючі стадії процесу 

розчинення. За результатами металографічного і профілографічного аналізів оптимізовано склади 

травильних композицій та режими хіміко-динамічного полірування поверхні CdTe. 

Ключові слова: монокристал, кристалографічна орієнтація, травник, поверхня, хімічне травлення, 

полірування, кадмій телурид. 

 

Хімічна обробка поверхні напівпровід-
никових кристалів та плівок часто передбачає 
підбір травників, що володіють низькими 
швидкостями розчинення матеріалу при 
збереженні високої якості полірованої 
поверхні. Для забезпечення вказаних умов 
необхідно використовувати розведені розчини, 
що не завжди сприяє формуванню якісної 
поверхні, або ж застосовувати слабкі 
окисники. Молекулярний йод володіє відносно 
невисоким значенням редокс потенціалу (I2/2I- 

= 0.54 B), тому може використовуватися для 
хімічного полірування поверхні напівпровід-
никових кристалів. 

Серію поліруючих розчинів на основі 
йодвиділяючої травильної композиції Н2О2–НІ 
для обробки поверхні CdTe та твердих 
розчинів на його основі розроблено авторами 
роботи [1]. Для досліджень використовували 
монокристалічні зразки CdTe, зорієнтовані в 
напрямку [110], а також тверді розчини 
Zn0.2Cd0.8Te, Zn0.04Cd0.96Te, Cd0.22Hg0.78Te. 
Об’ємна частка гідроген пероксиду у 
травильних розчинах складала 3-15%, оскільки 
при введенні до складу травника більше ніж 15 
об.% Н2О2 спостерігалося виділення великої 
кількості кристалічного йоду і система ставала 
двофазною. Установлено, що більша частина зі 
всіх, вивчених у роботі складів системи Н2О2–
НІ, виявляють поліруючу дію щодо поверхні 
вказаних напівпровідникових матеріалів. 

Додавання третього компонента до 
йодвиділяючих розчинів Н2О2–НІ впливає на 
швидкість утворення елементарного йоду 
внаслідок окиснення йодид йону гідроген 
пероксидом. Це призводить до зниження 
швидкості взаємодії поверхні напівпровід-
никового матеріалу з указаними травниками, а 
також сприяє посиленню їх поліруючої дії. Як 
третій компонент йодвиділяючих травників 
часто використовують розчини органічних 

кислот і спиртів. У роботах [2-5] досліджено 
основні характеристики фізико-хімічної 
взаємодії CdTe та твердих розчинів на його 
основі з розчинами Н2О2–НІ–органічна 
(лактатна (С3Н6О3), тартратна (С4Н6О6), 
цитратна (С6Н8О7)) кислота. Встановлено, що 
введення до складу травників органічного 
компонента сповільнює швидкість гетероген-
ної взаємодії, але не спричиняє втрати 
поліруючих властивостей модифікованих 
розчинів. Показано, що для хіміко-
динамічного полірування (ХДП) поверхні 
CdTe та твердих розчинів на його основі 
можна використовувати більшу частину 
складів травильних композицій із досліджених 
концентраційних інтервалів. 

Аналіз літературних джерел показав, що в 
травильних композиціях на основі гідроген 
пероксиду і галогеноводневих кислот спирти 
використовуються в якості третього 
компонента значно рідше, ніж розчини 
органічних кислот. Але значна розчинність 
йоду у спиртах, зокрема в метанолі, вказує на 
перспективу одержання травильних розчинів, 
що характеризуються невисокими швидкос-
тями взаємодії з поверхнею напівпровід-
никових сполук і формують якісну поліровану 
поверхню кристала внаслідок обробки. 

Мета даної роботи – вивчення фізико-
хімічної взаємодії поверхні різнозорієнто-
ваного монокристалічного CdTe із розчинами 
системи Н2О2–НІ–СН3ОН, визначення кон-
центраційних меж поліруючих і неполіруючих 
розчинів, а також оптимізація складів 
травильних композицій для ХДП поверхні 
кадмій телуриду. 

 
Експериментальна частина 

Вивчення механізму взаємодії поверхні 
напівпровідникового матеріалу із розчинами 
Н2О2–НІ–СН3ОН, а також визначення лімі-
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туючих стадій реакції проводили з 
використанням методу диска, що обертається, 
у відтворюваних гідродинамічних умовах на 
установці для хіміко-динамічного полірування. 
Для досліджень використовували моно-
кристалічні пластини кадмій телуриду, 
вирощеного методом Бріджмена, зорієнтовані 
в напрямках [111]А, [111]В, [110], [100], 
площею 0,25 см2 і завтовшки 1,5-2 мм. 
Досліджували залежність швидкості розчинен-
ня зразків від швидкості обертання диска (γ), 
температури та концентрації вихідних 
компонентів у складі травильного розчину. 
Розмежування областей складів травників за 
механізмом їх дії щодо поверхні 
досліджуваних матеріалів здійснювали на 
основі аналізу діаграм Гіббса, побудованих з 
використанням методу математичного 
планування експерименту на основі одержаних 
у роботі концентраційних залежностей 
швидкості травлення. 

Попередня підготовка поверхні зразків 
проводилась у кілька етапів: шліфування 
абразивними порошками, механічне поліру-
вання алмазними пастами зі зменшуваною 
зернистістю, а також видалення порушеного 
шару (до 50 мкм) у травниках того ж складу, в 
яких проводили подальші дослідження. Для 
приготування травильних композицій вико-
ристовували 55%-й розчин НI (ч.д.а.), 35%-й 
Н2О2 (х.ч.), а також СН3ОН (ч.д.а.). 
Свіжоприготовлені розчини витримували 
упродовж 2 годин для встановлення рівноваги 
у хімічних реакціях, що протікають між 
вихідними компонентами травильної суміші. 
Після травлення пластини промивали 1н. 
водним розчином натрій тіосульфату з 
подальшою трикратною промивкою дистильо-
ваною водою і висушували в потоці повітря. 

Швидкість травлення визначали за 
зменшенням товщини зразків за допомогою 
годинникового індикатора МИГП з точністю ± 
0,5 мкм. Мікроструктуру травленої поверхні 
досліджували за допомогою мікроскопа 
Leitz/Laborlux 12HL. Для визначення 
шорсткості поверхні, одержаної після обробки 
її в досліджуваних розчинах, використовували 
безконтактний профілограф “New view 5022 
S”.  

Результати та їх обговорення 
Залежність швидкості травлення поверхні 

досліджуваних монокристалів від вмісту Н2О2, 
НІ і СН3ОН у складі травника будували у 
вигляді діаграм „склад розчину–швидкість 

травлення” з використанням методу 
математичного моделювання експерименту. 
Аналіз таких діаграм дає можливість 

визначити основні закономірності процесу 
травлення, встановити межі поліруючих 
областей та провести оптимізацію досліджу-
ваних травильних композицій. При виборі меж 
досліджуваного концентраційного трикутника 
АВС (рис. 1) керувалися принципом 
неперервності функції „склад–властивість”, 
тому із концентраційного трикутника Н2О2–
НІ–СН3ОН було відокремлено області 
розчинів, що характеризуються наявністю 
екстремальних точок, стрибкоподібною 
зміною властивостей, пасивуючою дією на 
поверхню, тобто тих областей, котрі не дають 
можливості створення адекватної матема-
тичної моделі для опису досліджуваної 
системи. Із урахуванням вищевказаних умов 
установлено, що область досліджуваного 
концентраційного інтервалу розчинів АВС, 
виділена із концентраційного трикутника 
Н2О2–НІ–СН3ОН, знаходиться в межах 
об’ємного співвідношення Н2О2:НІ:СН3ОН у 
вершинах трикутника: А – 5:95:0; В – 5:40:55; 
С – 15:85:0, відповідно (рис. 1). 

 
Рис. 1. Досліджуваний інтервал розчинів системи 
Н2О2–НІ–СН3ОН (об’ємний вміст Н2О2, НІ, СН3ОН 

у вершинах трикутника АВС: А – 5:95:0; В – 
5:40:55; С – 15:85:0, відповідно) 

 
Дослідження концентраційної залежності 

швидкості травлення здійснювали при Т = 298 
К та γ = 84 хв–1. За результатами експерименту 
побудовані проекції однакових швидкостей 
травлення (діаграми Гіббса) для зразків усіх 
досліджуваних орієнтацій. На рис. 2 
представлено характер ізоліній швидкостей 
травлення поверхні CdTe (111)А в розчинах 
Н2О2–НІ–СН3ОН.  

Для решти зразків з поверхнею, 
зорієнтованою в напрямках [111]В, [110] та 
[100], хід ізоліній на діаграмах був 
аналогічним, що вказує на однотипний 
механізм взаємодії поверхні монокристалів  
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Рис. 2. Концентраційна залежність швидкості 
травлення (мкм/хв) поверхні CdTe (111)А 

розчинами системи H2O2 - HІ - СН3ОН у межах 
концентраційного трикутника АВС 

 
CdTe (111)А, CdTe (111)В, CdTe (110) та CdTe 
(100) з розчинами досліджуваної травильної 
системи. Введення до складу травників 
органічного компонента, як і передбачалося, 
призводить до зменшення швидкості 
травлення. Швидкість розчинення зразків усіх 
досліджуваних орієнтацій у межах 
концентраційного трикутника змінюється в 
інтервалі 6-24 мкм/хв. Зауважимо, що 
максимальні швидкості спостерігаються при 
травленні кристалів розчинами з області 
складів, що примикає до сторони АС, тобто 
розчинами, збагаченими гідроген пероксидом. 
У процесі обробки зразків травниками такого 
складу на блискучій полірованій поверхні 
монокристалів формуються ямки травлення. 
Мінімальні швидкості розчинення характерні 
для травильних сумішей, які містять 
найбільшу кількість метанолу. Але зі 
зменшенням швидкості взаємодії одночасно 
погіршується стан одержаної після обробки 
поверхні. Вона покривається плівкою 
блакитного кольору, що може бути пояснене 
утворенням малорозчинних продуктів 
взаємодії. За характером дії на поверхню CdTe 
травильних сумішей різного складу в 
концентраційному трикутнику АВС було 
виділено три області: область складів 
неполіруючих (ІІІ) і селективних (ІІ) розчинів, 
а також відносно невелику частину 
концентраційних трикутників займає область 
поліруючих розчинів (І) (рис. 2). Обробка 
зразків розчинами з області І призводить до 
формування блискучої полірованої поверхні 
монокристалів. Склади поліруючих 
травильних композицій H2O2–HІ–СН3ОН для 
поверхонь CdTe (111)А, CdTe (111)В, CdTe 
(110) та CdTe (100) наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Склади поліруючих розчинів для ХДП 

різнозорієнтованої поверхні CdTe  
(Т = 298К та γ = 84 хв–1) 

Напівпровід
ник 

Склади травників 
(об.%) 

H2O2 : HІ : СН3ОН 

Швид-
кість 
трав-
лення, 
мкм/хв 

CdTe (111)А (8-14) : (86-92) : (0-29) 12-20 
CdTe (111)В (5-7) : (93-95) : (0-6) 

(8-13) : (87-92) : (0-29) 
16-19 
12-22 

CdTe (110) (5-14) : (86-95) : (0-32) 10-23 
CdTe (100) (9-14) : (86-91) : (0-18) 16-21 
Показано, що величина області 

поліруючих травників на діаграмах Гіббса для 
CdTe різної орієнтації зростає в ряду: 
CdTe[100] → CdTe[111]A → CdTe [111]B → 
CdTe[110]. Відповідно, зворотнє співвідно-
шення характерне для розмірів областей 
неполіруючих розчинів. 

Для дослідження кінетичних обмежень 
взаємодії поверхні монокристалів CdTe різної 
орієнтації з розчинами системи H2O2–HІ–
СН3ОН вибрано поліруючий травник складу: 
10 об.% H2O2 + 76 об.% HІ + 14 об.% СН3ОН. 
Одержана в роботі залежність швидкості 
розчинення зразків v від швидкості обертання 
диску γ, побудована в координатах v

–1
 – γ––1/2, 

вказує на дифузійне лімітування швидкості 
взаємодії поверхні різноорієнтованих зразків 
CdTe з розчинами досліджуваної травильної 
композиції, оскільки всі прямі вказаної 
залежності напрямлені в початок координат 
[6]. Температурна залежність швидкості 
розчинення, визначена в інтервалі 287-309 К та 
побудована в координатах ln v – 10

3
/Т, 

підтверджує зроблене припущення про те, що 
найповільнішою стадією процесу травлення 
CdTe в розчинах H2O2–HІ–СН3ОН є дифузія 
компонентів травника та продуктів реакції в 
рідкофазному середовищі. Такий висновок 
зроблено на основі розрахованих із 
температурної залежності значень уявних 
енергій активації Еа розчинення, які для 
зразків всіх досліджуваних орієнтацій 
знаходяться в межах 10-17 кДж/моль, тобто не 
перевищують 30 кДж/моль, що вважається 
енергетичним обмеженням дифузійно 
контрольованих процесів. 

Результати мікроструктурних досліджень 
указують на те, що обробка поверхні кадмій 
телуриду поліруючими розчинами H2O2–HІ–
СН3ОН призводить до формування 
полірованої поверхні достатньо високої якості. 
На рис. 3 представлено мікроструктуру 
поверхні CdTe (111)В, одержаної в результаті 
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її травлення 1%-м розчином брому в метанолі 
та розчином Н2О2–НІ–СН3ОН із області 
поліруючих складів розробленої травильної 
композиції. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Мікроструктура поверхні СdTe (111)В, 
одержаної після її обробки 1%-м розчином  

Br2–CH3OH (а)  
і поліруючим розчином Н2О2–НІ–CH3OH (б) 
 
Як видно з рисунка, розчини розробленої в 

роботі йодвиділяючої травильної композиції 
не поступаються поліруючими властивостями 
бром-метанольним травникам, які традиційно 
використовуються для обробки поверхні 
кадмій телуриду. З метою оптимізації складів 
травильних розчинів для ХДП поверхні СdTe в 
роботі проведено ряд профілографічних 
досліджень. установлено, що полірування 
кадмій телуриду розробленими травниками 
дає змогу одержати поверхню з 
нанорозмірними значеннями шорсткості. 
Результати вимірювання шорсткості поверхні 
CdTe (111)В після обробки її поліруючим 
розчином Н2О2–НІ–CH3OH показано на рис. 4.  

Величина Ra обробленої поверхні склала 
приблизно 3 нм при середньоквадратичному 
відхиленні від усередненої лінії профілю 3 нм. 

 
Рис. 4. Шорсткість поверхні СdTe (111)В, 

одержаної після обробки її поліруючим розчином 
Н2О2–НІ–CH3OH 

 
Низькі значення шорсткості вказують на 

високу якість полірованої поверхні CdTe, 
одержаної шляхом ХДП її розчинами 
розробленої в роботі йодвиділяючої травиль-
ної композиції. Це є ґрунтовною підставою 
рекомендувати такі склади травників для 
використання в технологічних процесах 
обробки поверхні напівпровідникових мате-
ріалів, де одна з основних вимог – високі 
якісні характеристики. 

 
Висновки 

Вивчено характер хімічної взаємодії 
монокристалів CdTe, зорієнтованих по 
кристалографічних напрямках [111]А, [111]В, 
[110], [100] з йодвиділяючими розчинами 
Н2О2–НІ–CH3OH. Побудовано поверхні 
однакових швидкостей травлення вказаних 
матеріалів і визначено межі поліруючих, 
селективних і неполіруючих складів розроб-
леної травильної композиції. Установлено, що 
швидкість травлення CdTe розчинами системи 
Н2О2–НІ–CH3OH знаходиться в межах 6-24 
мкм/хв. Кінетичними дослідженнями встанов-
лено, що в поліруючих травниках швидкість 
процесу розчинення обмежується швидкістю 
дифузійних стадій. На основі експеримен-
тальних досліджень, результатів металографіч-
ного та профілографічного аналізів оптимізо-
вано склади поліруючих травників і режими 
проведення процесу ХДП поверхні 
монокристалічного кадмій телуриду. 
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Summury 

Ivanitska V.G., Ruda L.I. 

TREATMENT OF CADMIUM TELLURIDE SINGLE CRYSTALS BY AQUEOUS SOLUTIONS OF 
Н2О2–НІ–CH3OH 

Kinetics of physico-chemical interaction of CdTe (111)A, CdTe (111)B, CdTe (110) and CdTe (100) 
surfaces with the Н2О2–НІ–CH3OH etching solutions in reproducible hydrodynamics condition has been 
investigated. The main regularities of chemical etching of these semiconductor materials were determined 
and surfaces of equal etching rates are built. Regions of polishing, selective and unpolishing solutions were 
determined. By the means of metallography and profilography analyses the series of the iodine-emerging 
etchant compositions for polishing treatment of different oriented cadmium telluride surfaces were 
developed. 
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БЕЗЕЛЕКТРОЛІЗНЕ ОСАДЖЕННЯ МЕТАЛЕВОГО КУПРУМУ З РОЗЧИНІВ ЙОГО СОЛЕЙ, 
КАТАЛІЗОВАНЕ ТИТАН(ІV) ОКСИДОМ 

Виявлені особливості каталітичної дії титан(ІV) оксиду в реакції відновлення іонів Cu
2+

 

формальдегідом з осадженням металевого Купруму. З’ясовано, як впливають на активність каталізатора 

і, отже, на ефективність окисно-відновного процесу різноманітні фактори: допування TiO2, нанесення на 

його поверхню солей Паладію (ІІ), Купруму (ІІ), Феруму (ІІ) і (ІІІ), Кобальту (ІІ), Ванадію (V), Молібдену (VІ) 

та  природа аніону. 

Ключові слова: безелектролізне осадження, титан(ІV) оксид, каталітична активність. 

 
Хімічне осадження металів дією 

відновників на розчини, які містять їх іони, 
має низку важливих фундаментальних і 
прикладних аспектів. На початковій стадії цих 
процесів утворюються наночастинки металів, 
які останнім часом привертають увагу завдяки 
тому, що вони володіють унікальними 
властивостями, відмітними від властивостей 
мікрочастинок і масивних металів у результаті 
виникнення розмірних ефектів [1–3]. Процеси 
безелектролізного осадження металів 
проходять звичайно за участю каталізаторів – 
речовин, що мають напівпровідникові 
властивості, в основному оксидів, наприклад 
TiO2 [4]. У цьому випадку на початковій стадії 
осадження утворюються гетероструктури 
напівпровідник – наночастинки металу. Вони 
викликають інтерес у фундаментальному плані 
як моделі термо-, електро- та фото-
каталізаторів на активних носіях і водночас 
можуть знаходити застосування при 
проведенні хімічних, електрохімічних і 
фотохімічних реакцій, а також використо-
вуватися для створення різноманітних 
датчиків [5-9]. Дослідження хімічних 
перетворень за участю таких гетероструктур 
дозволяє поглибити уявлення про суть явища 
каталізу, в тому числі й про автокаталітичну 
дію наночастинок металів [10]. Відзначимо, 
що каталітичне відновлення іонів металів, які 
знаходяться в розчині, є основою безсрібної 
фотографії [4], може використовуватися при 
нанесенні металевих покриттів на різні 
поверхні, наприклад на пластмаси [11, 12]. Із 
усього викладеного видно, що розробка 
ефективних каталізаторів процесів безелектро-
лізного осадження металів і дослідження їх дії 
– це завдання, яке характеризується високою 
актуальністю. 

Відомо, що властивості напівпровіднико-
вих матеріалів залежать від природи 

відповідних сполук, умов їх одержання, 
допування різними елементами, присутності 
активаторів, модифікаторів, від наступних 
окиснюваних або відновних обробок тощо. 
Тому важливе вивчення впливу таких факторів 
на перебіг і ефективність процесів каталізо-
ваного хімічного відновлення іонів з 
осадженням металевих частинок і плівок. 

Предметом дослідження, які розгля-
даються нижче, є встановлення залежностей 
ефективності каталітичної дії TiO2 у процесі 
осадження металевої міді від нанесення солей 
низки перехідних елементів. 

 
Методика експерименту 

Як вихідні матеріали для виготовлення 
модифікованих матеріалів використовувались 
низькоактивні препарати титан(ІV) оксиду 
(каталітична активність = 5–8 %) з питомою 
поверхнею 18–20 м2/г, одержані в результаті 
низькотемпературного гідролізу титан 
сульфату (“ч.д.а.”), відділення осаду, який 
випав, його висушування та прожарювання 
при 800 ºС. Як модифікатори вико-
ристовувалися такі солі кваліфікації “х.ч.” або 
“ч.д.а.”: CuSO4·5H2O, CuCl2·2H2O, 
Cu(CH3COO)2·2H2O, Cu(HCOO)2·2H2O, 
FeSO4·7H2O, FeCl3·6H2O, CoCl2·2H2O, 
CoSO4·7H2O, Co(NO3)2·6H2O, PdCl2·2H2O, 
(NH4)2MoO4. Нанесення модифікаторів здій-
снювалося шляхом просочування дисперсій 
TiO2 розчинами солей при енергійному 
перемішуванні сумішей протягом 1 год, після 
чого вода випаровувалася при кімнатній 
температурі, а зразки висушувалися при 60–
80 ºС. Каталітичну активність (КА) одержаних 
матеріалів досліджували в реакції відновлення 
іонів Cu2+ формальдегідом, згідно методики 
[13].  
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Результати та їх обговорення 
Проведене дослідження показало, що 

низькоактивний титан(ІV) оксиду після 
просочування солями деяких перехідних 
металів набуває підвищеної активності. 
Контрольними дослідами встановлено, що при 
використанні натрієвих солей тих же кислот 
суттєвих змін каталітичних властивостей не 
спостерігається. Отже, відповідальними за 
підвищення активності TiO2 є катіони 
перехідних металів, а не аніони. Водночас, як 
видно із даних табл. 1 (досліди 3-5 та 6-9) 
ступінь активації, який досягається при 
модифікуванні TiO2 іонами одного й того ж 
елемента, сильно змінюється залежно від 
природи аніона. Дані, наведені в табл. 2, 
показують, що активуюча дія починається при 
дуже низькій концентрації іонів модифікатора 
(~10-3 % ат., див. досл. 1 і 2, 1 і 8), при її 
збільшенні активність спочатку зростає, а 
потім дещо падає. Крім того, встановлено, що 
поліпшення каталітичних властивостей можна 
досягнути шляхом обробки модифікованої 
дисперсії TiO2 сіллю іншого металу. Як видно 
з табл. 3, зразки, що містять Cu2+, стають 
активними під час використання в якості 
додаткового модифікатора іонів Fe3+, а зразки з 
Pd2+ – при внесенні іонів Fe2+ або Со2+. Зі 
збільшенням концентрації додаткового 
модифікатора активність каталізатора зростає, 
досягає певної максимальної величини і потім 
починає знижуватися (табл. 3, досл. 2-5, 8-11, 
13-17). Установлено також, що, на відміну від 
перелічених іонів, МоО4

2- знижує активність 
каталізатора, який містить Pd2+ . 

Таблиця 1 
Каталітична активність (КА) дисперсій TiO2 після 

обробки їх солями Феруму (ΙΙ), Кобальту (ΙΙ), 
Купруму (ΙΙ) і Паладію (ΙΙ) 

№ 
Сіль-

модифікатор 

Вміст катіона-
модифікатора, 

% ат. 

КА,  
% 

1 - - 8 
2 FeSO4 0,10 17 
3 CoSO4 0,30 33 
4 Co(NO3)2 0,30 44 
5 CoCl2 0,30 58 
6 CuSO4 0,10 36 
7 CuCl2 0,10 51 
8 Cu(CH3COO)2 0,10 67 
9 Cu(HCOO)2 0,10 71 

10 PdCl2 0,010 45 
 

Як відомо [14, 15], на поверхні титан(ІV) 
оксиду завжди є деяка кількість дефектних 
місць, що мають властивості донорів 
електрона, таких, наприклад, як кисневі 
вакансії, а також різні домішки, зокрема  

Таблиця 2 
Каталітична активність (КА) модифікованих 

дисперсій TiO2 з різним вмістом нанесених іонів-
модифікаторів 

Вміст іонів-
модифікаторів, % ат. 

КА, % № 

Cu2+ Co2+ Pd2+  
1 - - - 8 
2 0,001 - - 16 
3 0,010 - - 21 
4 0,100 - - 36 
5 - 0,08 - 37 
6 - 0,30 - 58 
7 - 0,50 - 50 
8 - - 0,005 24 
9 - - 0,01 45 

10 - - 0,02 25 
 

домішки іонів Ti3+. При взаємодії легко 
відновлюваних іонів, наприклад Ag+, Pt2+, Pd2+, 
Cu2+, Cu+, з цими поверхневими дефектами або 
з електронами, які постачаються дефектами в 
зону провідності, на поверхні TiO2 
утворюються відповідні атоми, які 
об’єднюються в малі кластери, а потім у 
наночастинки металу та створюють острівці 
наночастинок [16]. З другого боку, відомо, [3, 
4], що малі частинки металів є ефективними 
каталізаторами реакцій іонів цих же або інших 
металів з відновниками. У гомогенних 
розчинах початкова стадія хімічного 
одержання металів із іонів гальмується тим, 
що атоми, кластери та наночастинки 
характеризуються великою хімічною 
активністю й нерідко малим часом життя через 
високу відновну здатність, яка набагато 
перевищує здатність, притаманну 
мікрочастинкам і масивним зразкам металу 
[17]. Процес осадження металів значно 
полегшується в присутності поверхні, на якій 
згадані первинні реакційно здатні продукти 
реакції відновлення іонів стабілізуються. У 
таких умовах виключається найтрудніша 
стадія процесу відновлення, а саме: утворення 
вільних атомів, кластерів і частинок. Завдяки 
цьому при наявності стабілізуючої матриці 
процес відновлення повинен різко 
прискорюватись.  

Базуючись на викладених вище уявленнях 
про особливості процесів відновлення іонів 
металів у гомогенних розчинах і в системах з 
речовинами, на поверхні яких вони можуть 
адсорбуватися, розглянемо одержані дані про 
осадження металевого Купруму з розчинів 
СuSO4 при дії формальдегіду. Порівняння 
редокс-характристик реагентів показує, що 
реакція між Сu2+ та НСНО термодинамічно 
дозволена. Стандартний потенціал пари іон  



Кобаса І.М., Хома М.І., Антонюк Є.І., Ягодинець П.І. Безелектролізне осадження металевого купруму з ...  

 

Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 526.: Хімія. – Чернівці, 2010 61

Tаблиця 3 
Каталітична активність (КА) дисперсій TiO2, які містять по два модифікатори  

Вміст іонів-модифікаторів, % ат. № 
Cu2+ Pd2+ Fe2+ Fe3+ Co2+ MoO4

2- 
КA, 
% 

1 - - - - - - 8 
2 0,1 - - - - - 36 
3 0,1 - - 0,1 - - 44 
4 0,1 - - 0,3 - - 48 
5 0,1 - - 0,5 - - 59 
6 0,1 - - 0,8 - - 37 
7 - 0,01 0,04 - - - 37 
8 - 0,01 0,10 - - - 49 
9 - 0,02 - - - - 25 

10 - 0,02 0,02 - - - 43 
11 - 0,02 0,08 - - - 49 
12 - 0,02 0,12 - - - 43 
13 - 0,02 0,14 - - - 40 
14 - 0,005 - - 0,08 - 42 
15 - 0,02 - - 0,02 - 62 
16 - 0,02 - - 0,04 - 65 
17 - 0,02 - - 0,08 - 69 
18 - 0,02 - - 0,10 - 60 
19 - 0,02 - - 1,00 - 43 
20 - 0,02 - - - 0,04 20 
21 - 0,02 - - - 0,08 15 
22 - 0,02 - - - 0,10 14 

 
Купруму (ІІ) – метал Е0

Cu
2+

/Cu
0 = +0,337 B. 

Враховуючи, однак, що процес осадження 
проводиться в лужному середовищі, 
коректніше розглядати реакцію Cu(OH)2 + 2e- 
= Cu + 2OH-, для якої Е0 = -0,244 В [18]. 
Зіставлення цих величин з редокс-потенціалом 
формальдегіду справді вказує на значний 
енергетичний виграш процесу відновлення 
іонів Сu2+. Проте без присутності каталізатора 
цей процес сильно гальмується через те, що в 
гомогенних умовах він повинен починатися з 
утворення вільних атомів Купруму, а 
стандартний потенціал пари іон-атом 
Е0

Cu
2+

/Cu
0
ат. = -1,25 В [18] значно негативніший 

у порівнянні з редокс-потенціалом 
формальдегіду (Е0

red/ox = -1,07 В). Як показали 
досліди, під час додавання титан(ІV) оксиду 
кінетична загальмованість процесу осадження 
міді зменшується і він проходить за 1 хв на 8 
% (при використанні зразків TiO2 іншої серії 
була одержана величина КА = 5 %). Цей 
каталітичний ефект, на наш погляд, 
викликаний тим, що внаслідок окиснення 
донорних дефектів на поверхні напів-
провідника утворюються не вільні, а 
адсорбовані атоми міді, з яких потім 
формуються кластери і наночастинки. Це 
докорінно змінює енергетику процесу 
відновлення та полегшує його перебіг завдяки 
частковій компенсації неспареного S-
електрона, наявність якого в атома Сu надає 

останньому високу відновну здатність. При 
утворенні кластерів, що складаються з двох чи 
кількох атомів, а потім металевих 
наночастинок, редокс-потенціал, згідно з [17], 
осцилятороподібно змінюється, набуваючи все 
менш негативних значень і наближаючись до 
стандартного редокс-потенціалу пари іон – 
масивний метал, у результаті чого умови для 
реалізації відновлення іонів стають усе більш 
сприятливими. Відновлення складається з двох 
процесів, які чергуються, – адсорбції іона міді 
на наночастинку та перенос на нього 
електрона відновника з наступним 
приєднанням атома, що утворився, до 
наночастинки: (Cu0)n + Cu2+ → (Cu0)n

…Cu2+ + 
2е- → (Cu0)n

…Cu0 → (Cu0)n+2. Немодифікований 
титан(ІV) оксид, який використовувався в 
наших дослідах, не оброблявся попередньо з 
метою збільшення числа донорних місць, тому 
кількість каталітичних центрів (Cu0)n на ньому 
не могла бути достатньо високою, а це є 
причиною низької каталітичної активності. 

Для з’ясування можливих причин 
підвищення активності TiO2 в результаті 
нанесення на нього солей перехідних металів 
розглянемо енергетичні характеристики 
системи “ титан(ІV) оксид – іон-модифікатор 
(Mn+) – реакційна суміш, яка містить 
формальдегід та іони міді (ІІ)”. З метою оцінки 
термодинамічної можливості окисно-
відновних реакцій формальдегіду з 
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модифікаторами треба зіставити його редокс-
потенціал у лужному розчині (Е0 = 1,07 В [3]) 
зі стандартними електродними потенціалами 
металів модифікаторів (Е0

Pd
2+

/Pd
0 = +0,978 В, 

Е0
Cu

2+
/Cu

0 = +0,337 В, Е0
Fe

2+
/Fe

0 = -0,440 В, 
Е0

Fe
3+

/Fe
0 = +0,036 В, Е0

Co
2+

/Co
0 = -0,227 В [18] 

або, враховуючи можливість координації іонів 
ОН- при дії лужного розчину, зі стандартними 
потенціалами реакцій: Pd(OH)2 + 2e- = Pd + 
2OH- (E0 = +0,07 B), Cu(OH)2 + 2e- = Cu + 2OH- 
(E0 = -0,244 B), Fe(OH)3 + e- = Fe(OH)2 + OH-   
(E0 = -0,56 B), Fe(OH)2 + 2e- = Fe + 2OH- (E0 = -
0,877 B), Co(OH)2 + 2e- = Co + 2OH- (E0 = -0,73 
B) [18]. Як видно з методики приготування 
модифікованих каталізаторів, на поверхні TiO2 
знаходяться не лише катіони-модифікатори, 
але й аніони тих солей, які використовувались 
у синтезі. Це наводить на думку про 
можливість, принаймі, часткового блокування 
останніми процесу координації іонів ОН- із 
розчину. Таке припущення підтверджується 
даними про те, що каталітична активність 
модифікованих зразків TiO2 сильно залежить 
від природи аніона солі-модифікатора (див. 
табл. 1). Цього могло б не бути, якби кожна із 
солей повністю перетворювалась у гідроксид, 
хоча перетворення деякої частини нанесеної 
солі, мабуть, виключити не можна. Отже, є 
підстави думати, що для порівняння редокс-
характеристик більш доречно брати дані про 
стандартні електродні потенціали, а не про 
потенціали реакцій гідроксидів. Зазначимо, 
однак, що цей вибір не впливає на висновок: 
редокс потенціал формальдегіду має більш 
негативне значення, ніж усі наведені вище 
потенціали, якими можуть характеризуватися 
модифікатори, тому реакції відновлення іонів-
модифікаторів у всіх випадках 
термодинамічно дозволені. У відповідності зі 
згаданими вище уявленнями їх перебіг з 
утворенням каталітично активних металічних 
частинок значно полегшується у зв’язку з тим, 
що іони заздалегідь локалізовані на поверхні. 
Отже, можна вважати, що при внесенні 
модифікованого титан(ІV) оксиду в розчин, 
який містить іони Cu2+ і формальдегід, 
спочатку відбувається відновлення іонів-
модифікаторів з утворенням відповідних 
металів, а потім на цих каталітичних центрах 
проходить осадження металічного Купруму. У 
випадку легковідновлюваних іонів (Pd2+, Cu2+) 
деяка кількість каталітично активних 
наночастинок металів утворюється в самому 
процесі модифікації напівпровідника в 
результаті окиснення іонами його донорних 
дефектів. 

Важливою особливістю титан(ІV) оксиду є 
те, що він не тільки виконує функцію 
поверхні, на якій стабілізуються продукти 
відновлення – атоми та утворені з них 
наночастинки, але завдяки напівпровідни-
ковим властивостям здатний, крім того, брати 
безпосередню участь в окисно-відновному 
процесі, не зазнаючи при цьому незворотніх 
змін. Така можливість виявляється при 
зіставленні наведених вище редокс-
потенціалів реагентів з положенням зони 
провідності титан(ІV) оксиду в електро-
хімічній шкалі потенціалів (ЕЗП). Оцінка 
останнього, зроблена нами на основі даних 
[19] про потенціали плоских зон (UПЗ) низки 
зразків TiO2, синтезованих у різних умовах з 
урахуванням того, що величини ЕСВ і UПЗ дуже 
близькі одна до одної і звичайно розрізняються 
не більше, ніж на 0,1–0,2 В [14, 19], дала 
величину ЕЗП близьку до -0,9 В при рН 14, а 
при використанні співвідношення ЕЗП = -0,13 – 
0,059 рН [14] – величину ЕЗП = -0,956 В. 
Порівняння її з редокс-потенціалом формаль-
дегіду свідчить про термодинамічну 
можливість переносу електронів від цього 
відновника в зону провідності титан(ІV) 
оксиду, як показано на енергетичній діаграмі 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Енергетичні діаграми системи, яка 

складається з TiO2, модифікованого іонами Mn+ 
(Pd2+, Cu2+, Fe3+, Co2+), і розчину, який містить іони 
Cu2+ і формальдегід. Схеми електронних процесів, 
що призводять до утворення наночастинок із іонів-

модифікаторів 
 

+ 
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Крім того, з наведених редокс-
характеристик видно, що можливі також 
подальші процеси переносу електронів із зони 
провідності на модифікатори, адсорбовані на 
напівпровіднику. Такий механізм відновлення 
з електронним транспортом через зону 
провідності видається нам таким, що має 
переваги, зокрема, він виключає необхідність 
одночасної дії на іон металу двох чи трьох 
молекул одноелектронного відновника 
(формальдегіду) для здійснення двох- чи 
трьохелектронного відновлення. 

Як відомо [16], малі частинки металів, які 
знаходяться на напівпровіднику, утворюють 
поверхневі стани (ПС), розміщені в 
забороненій зоні. Глибина їх залягання 
залежить від природи металу та розміру 
частинок. Так, у [20, 21] було показано, що в 
результаті окиснення донорних дефектів у 
TiO2 іонами Pd2+ і Cu2+ одержуються 
гетероструктури з наночастинками металів 
Паладію та Купруму, які створюють 
поверхневі стани, що знаходяться вище стелі 
валентної зони, відповідно, на 2,40 і 2,10–2,20 
еВ, а при нанесенні наночастинок Феруму, 
згідно з [22], виникають ПС, розміщені в 
широкій ділянці нижче дна зони провідності 
на 0,45–0,75 еВ. Використання цих величин і 
потенціалу зони провідності дозволяє оцінити 
потенціали, які відповідають поверхневим 
станам. Якщо прийняти ЕЗП = -0,9 В, то оцінка 
дає: ЕПС = -0,20 В (Pd), = 0,1 ÷ +0,20 В (Cu) та -
0,15 ÷ -0,45 В (Fe). Як видно, потенціали всіх 
цих ПС (і, скоріше, потенціали ПС 
наночастинок металевого Кобальту) 
знаходяться в ділянці, проміжній між редокс-
потенціалми відновника й Купруму. 
Відзначимо також, що загальною властивістю 
різних поверхневих станів напівпровідників є 
здатність захоплювати носії заряду, а потім 
звільнити їх, тобто виконувати функцію 
переносників заряду на іони в електроліті [23]. 
Сукупність усіх цих даних дозволяє 
запропонувати схеми механізмів процесу 
осадження металевого Купруму (рис. 2). Вони 
включають інжекцію електронів формаль-
дегіду в зону провідності TiO2, перенос їх на 
ПС з акумулюванням на металевих нано-
частинках і відновлення іонів Cu2+ до Cu0 на 
цих негативно заряджених каталітичних 
центрах.  

Подальший розвиток процесу 
металізації, як відомо [4, 16], передбачає 
утворення острівців наночастинок і об’єднання 
їх у суцільне металеве покриття. 
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Рис. 2. Енергетична діаграма системи, яка 

складається з TiO2 з поверхневими станами (ПС1, 
ПС2), утвореними наночастинками різних металів, і 
розчину з іонами Cu2+ і формальдегідом. Схеми 
електронних процесів каталітичного осадження 

металевого Купруму 
 

У рамках запропонованих механізмів 
утворення металевих каталітичних центрів і 
подальшого процесу осадження Купруму із 
розчину знаходять задовільне пояснення дані 
про вплив на активність TiO2 вмісту іонів-
модифікаторів (табл. 2) та нанесення 
додаткового модифікатора (табл. 3). 
Підвищення активності зі збільшенням 
кількості адсорбованих іонів Pd2+, Cu2+, Co2+ 
(табл. 2, досл. 2-4, 5 і 6 та 8 і 9) природно 
пов’язати з тим, що при цьому утворюється 
більше число наночастинок (активних 
каталітичних центрів). Спад активності, який 
відбувається при подальшому зростанні вмісту 
модифікаторів, на нашу думку, є результатом 
дії принаймі двох факторів. По-перше, 
підвищення концентрації іонів металів на TiO2 
сприяє утворенню частинок більших розмірів, 
котрі, як відомо [16], створюють ПС, що 
знаходяться в ділянці більш позитивних 
потенціалів. У цьому випадку енергетична 
щілина між ЕПС і ЕСu

2+
/Cu

0
 зменшується, 

внаслідок чого реакція іонів Cu2+ з металевою 
частинкою, негативно зарядженою в результаті 
захоплення електронів із зони провідності, 
повинна проходити з меншою ефективністю. 
По-друге, взаємодія між матрицею TiO2 і 
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адсорбованими на ній частинками металів зі 
збільшенням їх розмірів стає слабкішою, а це 
призводить до зменшення перетину 
захоплення електронів зони провідності [16]. У 
результаті розглянених змін можливість 
реалізації відновлення іонів Купруму, згідно з 
механізмом, який включає перенесення 
електронів через зону провідності TiO2, на 
певній стадії повинна повністю втратитися. 
Подальше осадження металу може відбуватися 
згідно з механізмом прямої взаємодії 
формальдегіду з іонами Cu2+, адсорбованими 
на металевих частинках, які вже сформувалися 
до переключення механізму. 

Важливою відмітністю цих двох 
механізмів є те, що у випадку механізму з 
транспортом електронів через зону провідності 
відновлення відбувається шляхом хемосорбції 
катіонів Cu2+ на негативно заряджених 
частинках металу, а механізм прямої дії 
потребує попередньої адсорбції іонів міді на 
електронейтральних металевих частинках, і 
тому повинен проходити з меншою 
ефективністю. Це – на нашу думку – основна 
причина зниження каталітичної активності у 
зразків TiO2 з високим вмістом модифікатора. 

Розглянені уявлення про причину зміни 
каталітичної активності зразків модифі-
кованого титан(ІV) оксиду можна застосувати 
також по відношенню до дисперсій TiO2, які 
містять по два модифікатори. Як видно з табл. 
3, при постійній концентрації одного з іонів 
додавання другого модифікатора теж спочатку 
призводить до підвищення активності TiO2, а 
потім до її зниження. Характерною 
особливістю цих матеріалів є те, що при 
відновленні іонів-модифікаторів утворюються 
наночастинки двох типів: ті, що складаються з 
атомів одного елемента, і сформовані атоми 
другого елемента. Частинки кожного типу 
утворюють свої ПС, здатні брати участь у 
процесі переносу електрона із зони 
провідності на іони Cu2+ в розчині. Отже, під 
час вибору оптимальної концентрації іонів-
модифікаторів можна очікувати досягнення 
ефекту підвищення каталітичної активності за 
рахунок збільшення кількості реакційних 
центрів, який не буде погіршуватися внаслідок 
гальмуючої дії, викликаної утворенням надто 
великих частинок. Цей ефект, на наш погляд, 
може бути причиною того, що у зразків з 
сумарною концентрацією двох модифікаторів 
0,04 % ат. та 0,06 % ат. (табл. 3, досл. 4 і 5) 
каталітична активність на 25–28 одиниць 
вища, ніж у зразків з одним модифікатором 
при його концентрації 0,08 % ат. (табл. 2, досл. 
6). Зміна активності з переходом через 

максимум не спостерігалася тільки у зразків 
титан(ІV) оксиду, що містять Pd2+ і MoO4

2-. Як 
видно із результатів дослідження додавання 
MoO4

2- призводить лише до зниження 
активності. Ця особливість, природно, 
пояснюється тим, що частина електронів, 
інжектованих у зону провідності, 
захоплюється іонами MoO4

2- і, отже, 
витрачається не на одержання каталітично 
активних металічних частинок, а на зниження 
ступеня окиснення іонів молібдену, для 
повного відновлення яких потрібно 6 
електронів на один іон. 

Як видно з даних табл. 1, використання в 
однакових кількостях різних солей одного й 
того ж металу для модифікації TiO2 
призводить до утворення каталізаторів, які 
сильно відрізняються за активністю. Це 
виглядає цілком природним, якщо взяти до 
уваги те, що окисно-відновні властивості іонів 
перехідних елементів залежать від того, з 
якими аніонами вони зв’язані (утворюють 
молекули або комплексні сполуки). Тому зміна 
природи аніонів, разом з якими катіони-
модифікатори осаджувалися на титан(ІV) 
оксиді, повинна впливати на перебіг реакції 
відновлення Men+ → Me0 і, отже, на 
ефективність процесу утворення металевих 
частинок, що виконують функцію 
каталітичних центрів. Крім того, не 
виключено, що властивості ПС, створюваних 
наночастинками металів, можуть деякою 
мірою залежати також від хімічного складу та 
будови аніонів, які знаходяться на поверхні 
напівпровідника. Це може бути додатковою 
причиною зміни каталітичної активності в ряді 
зразків TiO2, модифікованих різними солями 
одного й того ж металу. 

На завершення дослідження доцільно дати 
загальну характеристику результатів та їх 
аналізу. У першу чергу відзначимо, що низка 
одержаних каталізаторів мають досить високу 
активність (КА > 50 %), яка може бути 
достатньою для практичного застосування в 
процесах осадження Купруму, зокрема, для 
використання в адитивній технології 
одержання плат друкованого монтажу. 
Характеризуючи проведений аналіз можливих 
електронних процесів у досліджених 
каталітичних системах, підкреслимо, що він 
оцінюючий, а не строго кількісний. Справа в 
тому, що в цьому аналізі використані редокс-
потенціали іонів металів у гомогенних 
розчинах. Тоді як ці модифікатори разом з 
відповідними аніонами знаходяться на 
поверхні TiO2, що, безумовно, у певний спосіб, 
впливає на величини цих характеристик. Ця 
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обставина не дозволяє одержати точні 
величини енергетичних щілин між 
потенціалом електронів зони провідності та 
редокс-потенціалами модифікаторів і на основі 
одержаних даних розглядати відносну 
ефективність переносу електронів у 
каталізаторах з різними іонами. Водночас вона 
не вносить принципових змін у викладені 
судження про можливість відновлення іонів-
модифікаторів електронами зони провідності. 
Справді, добре відомо, що в результаті 
адсорбції редокс-потенціали зміщуються в бік 
більш позитивних значень, а це повинно 
сприяти перебігу згаданих електронних 
процесів. Характеризуючи проведений 
термодинамічний розгляд у цілому, 
відзначимо, що запропоновані схеми 
механізмів дозволяють без протиріч пояснити 
всі одержані дані про каталітичну дію 
титан(ІV) оксиду і значне підсилення її під час 
нанесення на цей напівпровідник солей 
перехідних металів. 

 
Висновки 

Одержано нові напівпровідникові системи 
– поверхнево-модифіковані іонами перехідних 
металів (Pd2+, Cu2+, Co2+, Fe2+ та ін.) дисперсії 
титан(ІV) оксиду і встановлено, що вони є 
ефективними каталізаторами безелектроліз-
ного осадження металічного Купруму з 
розчинів її сполук. Показано, що в результаті 
модифікації каталітична активність базового 
оксиду може підвищуватись, що її зміна зі 
збільшенням концентрації модифікатора 
проходить через максимум, а найбільші 
значення досягаються при застосуванні двох 
модифікаторів. На підставі аналізу результатів 
дослідження виділення Купруму в системах з 
розробленими каталізаторами різного складу 
запропоновано й обґрунтовано його механізм. 
Установлено, що ключовими процесами 
механізму є: а) відновлення іонів-
модифікаторів з одержанням ад-атомів і 
металічних наночастинок, які утворюють у 
зоні провідності поверхневі стани; б) 
перенесення на них електронів відновника 
шляхом інжекції в зону провідності або 
безпосередньо; в) взаємодії з останніми іонів 
Cu2+, що знаходяться в розчині, в результаті 
чого відбувається осадження металічного 
Купруму. 
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Summary 

Kobasa I. M., Choma M.I., Antonyk E.I., Yagodinets P.I. 

ELECTROLYSIS-LESS DEPOSITION OF METAL COPPER  
FROM THE COPPER SALTS SOLUTIONS CATALYZED BY TITANIUM DIOXIDE 

Details of the titanium dioxide catalytic activity in reaction of Cu2+reduction by formaldehyde followed 
by deposition of the metal copper have been investigated. Character of influence of TiO2 doping, deposition 
of Pd(II), Cu (II), Fe(II), Fe(III), Co(II), V(V) and Mo(VI) salts on TiO2 surface as well as influence of the 
anion’s nature on the catalyst activity has also been determined. 

Key words: electrolysis-less deposition, titanium dioxide, catalytic activity. 
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ГЕТЕРОСТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ZnO, ZrO2, Al2O3 ТА SiO2,  
СЕНСИБІЛІЗОВАНІ БІСХІНОЦІАНІНОВИМИ БАРВНИКОМ,  
ЇХ СПЕКТРАЛЬНІ ТА ФОТОКАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

Одержано гетероструктури на основі ZnO, ZrO2, Al2O3 та SiO2,, які містять бісхіноціаніновий 

барвник в якості сенсибілізатора. Досліджено спектри їх поглинання та проведено аналіз спектральних 

параметрів, викликаних осадженням барвника на оксиди-напівпровідники та діелектрики. Вивчено 

фотокаталітичні властивості гетероструктур у реакції відновлення метиленового блакитного. 

Ключові слова: гетероструктура, ZnO, ZrO2, Al2O3 та SiO2 бісхіноціаніновий барвник, 

фотокаталітична активність, сенсибілізація. 

 
Фотокаталітичні системи на основі 

напівпровідників, які володіють високою 
фоточутливістю, достатньо високою хімічною 
стабільністю та розвиненою питомою поверх-
нею, є важливими об’єктами дослідження 
багатьох лабораторій світу. Досвід і знання, 
накопичені в ході цих досліджень, 
стимулювали пошук різноманітних способів 
збільшення світлочутливості напівпровіднико-
вих фотокаталізаторів. Одним із ефективних 
шляхів розширення області світлопоглинання 
є сенсибілізація напівпровідникових матері-
алів барвниками [1-11]. Дослідження в цьому 
напрямку показали перспективність констру-
ювання фотокаталітично активних гетеро-
структур (ГС), які складаються з напів-
провідника-матриці (TiO2 і CdS) і нанесеного 
на неї барвника-сенсибілізатора, захищеного 
плівкою поліепоксипропілкарбазолом (П) від 
вимивання [8-11]. Гетероструктури такого 
типу виявилися досить активними в 
фотокаталітичному процесі розкладу води 
[10]. Тому, безумовно, важливо з’ясувати, 
наскільки такий підхід до створення 
ефективних світлочутливих систем має 
загальний характер, установити можливість 
застосування його для створення сенси-
білізованих фотокаталітичних блоків для 
проведення інших практично важливих 
реакцій, а також використання інших 
барвників і напівпровідників, як компонентів 
блоків. Крім того, необхідно також з’ясувати 
яку роль відіграє напівпровідник: його 
використовують у якості підкладки для 
нанесення шару барвника чи він бере 
безпосередню участь в перебігу тих 
електронних процесів, які генеруються в 
результаті фотозбудження барвника-сенси-
білізатора. З цією метою нами синтезовані та 
досліджені у реакції відновлення метиле-
нового блакитного нові гетероструктури на 

основі напівпровідників ZnO, ZrO2 та речовин, 
що не володіють напівпровідниковими власти-
востями Al2O3 та SiO2. 

 
Методика експерименту. 

Для одержання гетероструктур обрано 
барвник [N–α-(кумаринілкарбо)-1,3,3–триме-
тил-2-індоліден)пропеніл]-піриділ (1,3,3-три-
метил-2-індоліден) триметилціанін броміду, 
синтезований згідно [12]: 

 

Нанесення барвника (Б) на ZnO, ZrO2, 
Al2O3 та SiO2 виконувалося за способом, 
запропонованим у [10, 13]. Застосовувалася 
методика, яка полягала в обробці їх дисперсій 
спиртовими розчинами певної концентрації з 
наступним повним випаровуванням, що веде 
до осадження барвника на частинки 
напівпровідників і діелектриків. Після 
висушування одержаних гетероструктур при 
40 оС для повного усунення розчинника 
аналогічна процедура проводилась із 
застосуванням розчину поліепоксипропіл-
карбазолу (П) в бензолі, в якому барвник не 
розчиняється. У результаті цього гетеро-
структури покривались тонкою плівкою 
полімеру, що захищає їх від розчинення та, 
водночас, не заважає електронним взаємодіям 
з компонентами розчину.  

Спектри поглинання спиртового розчину 
барвника-сенсибілізатора (рис. 1) одержані на 
спектрофотометрі СФ-46, спектри дифузного 
відбивання гетероструктур – на спектро-
фотометрі “Perkin Elmer Lambda Bio-40” 
(з інтегруючою сферою) та трансформовані у 



Кобаса І.М., Кондратьєва І.В., Гусяк Н.Б. Гетероструктури на основі ZnO, ZrO2, Al2O3 та SiO2 ... 

Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 526.: Хімія. – Чернівці, 2010 68 

спектри поглинання за допомогою методу 
Кубелки-Мунка.  

Здатність одержаних гетероструктур 
(напівпровідник (діелектрик)/Барвник –
Б/Полімер −П) виконувати функцію редокс-
каталізаторів визначали за їх впливом на 
реакцію фотовідновлення метиленового бла-
китного (С = 1,25·10–4 моль/л) формальдегідом 
(С = 38 %), яка за відсутності фотокаталізатора 
проходить дуже повільно. Реакційні суміші, 
що містять метиленовий блакитний і 
гетероструктуру, опромінювали в умовах, що 
забезпечують відсутність кисню, під час 
енергійного перемішування до повного 
знебарвлення метиленового блакитного. У 
якості джерел світла використали лампу ДРТ-
1000 та лампу розжарювання потужністю 500 
Вт. Світло різноманітних спектральних 
ділянок виділяли за допомогою світлофільтрів 
УФС-2 (λ = 310–400 нм), ЖС-11 (λ > 400 нм), 
ФС-1 (λ < 520 нм) та ОС-13 (λ > 560 нм). 
Питому фотокаталітичну активність 
гетероструктур, мг/(мл·хв·м2), визначали за 
формулою  

ФКА = (Со·1000)/(τ1/2 ·S·m), 
де Со – початкова концентрація метиленового 
блакитного, мг/мл; τ1/2 – половина часу 
знебарвлення розчину, хв.; S – питома 
поверхня напівпровідника, що входить до 
складу гетероструктури, м2/г; m – наважка 
гетероструктури, г. 

 
Результати та їх обговорення 

Бісхіноціаніновий барвник, який було 
взято для синтезу гетероструктур, має 
хромофорні системи, об’єднані через піридил, 
одна з яких – кумаринільний замісник. Спектр 
спиртового розчину барвника (рис. 1) містить 
смуги при 454 нм і 562 нм приблизно 
однакової інтенсивності (Ід.х./Ік.х = 1,2). Цей 
спектральний параметр (Ід.х./Ік.х), згідно з 
теорією спектрів ціанінових барвників, розроб- 
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Рис. 1. Спектр поглинання спиртового розчину 

барвника (С = 5·10-5 моль/л) 

леною А. І. Кіпріановим [14], указує під яким 
нахилом спрямовані хромофори у молекулі 
бісціаніна: при гострих кутах інтенсивніше к.х. 
смуга (Ід.х./Ік.х < 1), а при тупих – д.х. смуга 
(Ід.х./Ік.х > 1). Отже, у нашому випадку таке 
співвідношення інтенсивностей свідчить про 
те, що барвник знаходиться в конформації з 
кутом між напрямками хромофорів, близьким 
90°, оскільки Ід.х./Ік.х = 1,2. 

Як видно з рис. 2 і табл. 1, у разі нанесення 
барвника на поверхню ZrO2, SiO2, ZnO та 
Al2O3 у його спектрі відбуваються істотні 
зміни, які дещо відрізняються між собою 
залежно від природи оксиду. Спільним при 
утворенні всіх гетероструктур (крім Al2O3/Б/П) 
є різке зростання інтенсивності поглинання 
світла в тій самій ділянці, де знаходиться 
плече на довгохвильовій смузі спектра 
барвника в розчині, а оптична густина в 
ділянці навколо 550 нм спадає.  

У гетероструктур ZrO2/Б/П та SiO2/Б/П 
смуга з λmax 550 нм повністю зникає при вмісті 
барвника С = 0,019–0,094 мг/г, а у 
гетероструктурі ZnO/Б/П – лише при С = 0,94 
та 1,88 мг/г. За меншої кількості барвника (С = 
0,019–0,188 мг/г), як видно з рис. 2, 
спостерігається широка розмита смуга в 
ділянці 510–700 нм, яка є результатом повного 
перекривання смуг з λmax = 550 та 640 нм. 

У спектрах Al2O3/Б/П при низькому вмісті 
барвника домінує короткохвильова смуга, а 
при 500–700 нм знаходиться повністю розмита 
смуга меншої інтенсивності. При зростанні 
вмісту барвника до 0,94 мг/г остання 
трансформується в широку смугу з 
максимумом біля 620 нм, який при С = 1,88 
мг/г зсувається до 596 нм (рис. 2 в).  

При розгляді параметрів, визначених 
нами із спектрів поглинання і зведених в табл. 
1, привертають до себе увагу, в першу чергу, 
відмінності у змінах співвідношень Ідх/Ікх. 
Так, у гетероструктур SiO2/Б/П зі збільшенням 
кількості цього компонента ніяких 
закономірностей не було виявлено. 

Разом з тим, можна констатувати, що у всіх 
випадках (крім гетероструктур Al2O3/Б/П) це 
співвідношення більше за одиницю і, отже, 
барвник знаходиться в конформації з тупим 
кутом між напрямками хромофорів. У разі 
осадження барвника на ZrO2 і ZnO кут між 
напрямками хромофорів різко зростає і 
залишається великим при низькому вмісті 
барвника. Для гетероструктури ZrO2/Б/П, при 
подальшому нанесенні барвника, співвідно-
шення Ідх/Ікх значно зменшується, але все ще 
залишається таким, що вказує на тупий кут 
між хромофорами. 
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Конформація молекул з такими кутами, 
мабуть, термодинамічно вигідна в умовах 
впливу, який робить напівпровідник у 
гетероструктурі даного складу. 

Як видно з табл. 1, спектрам гетеро-
структур Al2O3/Б/П притаманні величини 
Ідх/Ікх < 1, що характеризують конформації з 
гострими кутами між напрямами хромофорів. 

Відсутність значних змін цього параметра при 
збільшенні кількості барвника в гетеро-
структурі вказує на те, що сильний вплив 
оксиду алюмінію на електронну структуру 
молекул барвника зберігається і тоді, коли 
молекула знаходиться на деякій відстані від 
поверхні його частинок. 
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Рис.2 Спектри поглинання ГС ZrO2/Б/П (а), SiO2/Б/П (б), ZnO/Б/П (в), Al2O3/Б/П (г).  

Вміст барвника в гетероструктурі (мг/г): 1 – 0,019; 2 – 0,094; 3 – 0,188; 4 – 0,94; 5 – 1,88. 
 

Таблиця 1 
Параметри спектрів поглинання гетероструктур бісхіноціаніну з оксидами та поліепоксипропілкарбазолом 

 Вміст барвника, мг/г
Al2O3/Б/П 

(Ідх/Ікх) 
SiO2/Б/П 
(Ідх/Ікх) 

ZrO2/Б/П 
(Ідх/Ікх) 

ZnO/Б/П 
(Ідх/Ікх) 

0,019 0,6 2,9 3,3 3,6 
0,094 0,5 1,4 3,3 1,7 
0,188 0,6 3,9 3,5 1,7 
0,94 0,6 1,6 1,9 1,2 
1,88 0,7 2,1 1,8 1,5 

*  –  співвідношення Ідх/Ікх для спиртового розчину барвника дорівнює 1,2. 
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У результаті цього конформація з певною 
величиною гострого кута, яка виявилася 
термодинамічно найвигіднішою, залишається 
незмінною і у молекул верхнього шару 
депозиту, які беруть безпосередню участь у 
взаємодії зі світлом. 

Розроблені гетероструктури досліджені як 
фотокаталізатори реакції фотовідновлення 
метиленового блакитного до лейкоформи. Як і 
можна було очікувати, фотокаталітично 
активними виявилися тільки ті гетеро-
структури, що містять у своєму складі оксид–
напівпровідник (табл. 2). Опромінювання 
систем з Al2O3/Б/П і SiO2/Б/П не дало 
позитивного результату. Це додатковий 
аргумент на користь запропонованого нами 
ймовірного механізму фотокаталітичної дії 
гетероструктур, згідно з яким функція 
неорганічної речовини, наприклад оксиду, не 
зводиться до ролі підкладки для нанесення 
шару барвника, а вона (ця речовина) повинна 
брати безпосередню участь у перебігу тих 
електронних процесів, які генеруються в 
результаті фотозбудження барвника-сенси-
білізатора. Фотокаталітична активність 
гетероструктур, які мають у своєму складі 
напівпровідник, значно відрізняється залежно 
від довжини хвилі фотозбудження. Ця 
особливість знаходить задовільне пояснення 
при залученні до розгляду результатів 
проведеного вище аналізу спектрів поглинання 
гетероструктур. 

При дії світла 300<λ<400 нм на 
гетероструктуру ZrO2/Б/П можливий 
високоенергетичний електронний перехід S0 
→  S2. Час життя синглетного стану S2 дуже 
малий (τ ≈ 1011 с-1) [15] і він швидко зазнає 
внутрішньої конверсії – релаксації до стану S1 
і найімовірніше, що, знаходячись саме в стані 
S1, барвник бере участь у редокс-процесах з 
оксидом. Однак не можна виключити 
можливість переходу S2 у значно більш 
довгоживучий триплетний стан Т1 і 

подальшого триплетного рівня Т2. Враховуючи 
високу енергію другого синглетного стану S2, 
можна очікувати, що такий процес інжекції 
електрона в зону провідності буде досить 
ефективний. З цим узгоджується одержана 
величина фотокаталітичної активності гетеро-
структури ZrO2/Б/П, що дорівнює 1,7·10-2 
мг/(мл·хв·м2). У випадку гетероструктури 
ZnO/Б/П світло ділянки 300–400 нм погли-
нається, в основному, оксидами, внаслідок 
чого відбувається прямий (несенсибілі-
зований) фотокаталітичний процес віднов-
лення метиленового блакитного, аналогічний 
процесам, описаним раніше [11, 13]. Крім того, 
деякий внесок у сумарну ефективність 
фотокаталітичного перетворення, мабуть, 
може робити також процес за участю 
сенсибілізатора у вищому збудженому стані. 

Залежно від того, світлом якої ділянки 
видимої спектральної області відбувається 
фотозбудження барвника, фотокаталітична 
активність гетероструктур, як видно з табл. 2, 
відрізняється на 2–3 порядки. Ця особливість 
фотокаталітичних властивостей задовільно 
пояснюється при використанні одержаних 
нами спектральних даних у сукупності з 
положеннями теорії А. І. Кіпріанова [14]. Як 
уже зазначалося вище, спряжені хромофори у 
барвнику, застосованому як сенсибілізатор, 
взаємодіють між собою слабко; це випливає із 
зіставлення його спектрів поглинання і з 
спектрами материнських барвників. Одержані 
результати дослідження спектрів дають 
підставу вважати, що в гетероструктурах 
барвники зорієнтовані в бік оксидів тими 
частинами їх молекул, які позбавлені 
стеричних перешкод (замісника в 
поліметиновому ланцюгу) і мають хромофори, 
які відповідають за довгохвильову смугу 
поглинання. З цього випливає, що при 
фотозбудженні барвника в довгохвильовій 
смузі забезпечуються умови для прямого 
переносу електрона в зону провідності.  

 
Таблиця 2 

Фотокаталітична активність гетероструктур оксидів з бісхіноціаніном [N–α-(кумаринілкарбо)-1,3,3–триметил-2-
індоліден) пропеніл]-піриділ (1,3,3-триметил-2-індоліден) триметилціанін броміду в реакції відновлення 

метиленового блакитного при дії світла різних спектральних ділянок  
(вміст барвника в гетероструктурах 0,188 мг/г) 

Фотокаталітична активність, мг/(мл·хв·м2) 
№ Гетероструктура 

310 < λ < 400 нм 400 < λ < 500 нм λ > 500 нм 
1. SiO2/Б/П 0 0 0 
2. Al2O3/Б/П 0 0 0 

3. ZrO2/Б/П 1,7 ·10-2 1,2 ·10-6 1,5 ·10-3 

4. ZnO/Б/П 2,5 ·10-1 4,9 ·10-5 9,3 ·10-3 



Кобаса І.М., Кондратьєва І.В., Гусяк Н.Б. Гетероструктури на основі ZnO, ZrO2, Al2O3 та SiO2 ... 

Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 526.: Хімія. – Чернівці, 2010 71

У випадку ж взаємодії світлової хвилі з 
хромофором, що знаходиться на тій частині 
молекули барвника, яка віддалена від поверхні 
напівпровідникової частини, таких умов немає 
через те, що в даному бісціаніні спряжені 
барвники взаємодіють слабко. Отже, виходячи 
з аналізу спектрів поглинання, можна 
очікувати, що процес інжекції електронів при 
дії світла ділянки 400–500 нм буде 
здійснюватись і з значно меншою 
ефективністю, а фотокаталітичне перетворення 
в цілому буде набагато повільнішим.  

Характеризуючи зміну положень смуг 
поглинання барвника при утворенні 
гетероструктур, відзначимо таке:  

а) короткохвильова смуга зазнає батохром-
ного зсуву, але величина його не перевищує 
10 нм;  

б) на відміну від цього, довгохвильова 
смуга з λ = 550 нм переміщується в цьому 
напрямку на 90–100 нм;  

в) зіставлення викладеного вище показує, 
що спектр барвника і, отже, його електронна 
структура, зазнають у цілому, суттєвих змін, 
що добре узгоджується зі змінами параметра 
Ідх/Ікх. 

 
Висновки 

Фотокаталітично активними виявились 
тільки ті гетероструктури, що містять у своєму 
складі оксид-напівпровідник, який бере 
безпосередню участь у перебігу тих 
електронних процесів, які генеруються в 
результаті фотозбудження барвника-сенси-
білізатора. Оксиди-діелектрики SiO2, Al2O3, 
ймовірніше виконують роль підкладки (носія) 
в ГС і не беруть безпосередньої участі у 
перебігу будь-яких електронних процесів, а 
отже, гетероструктури на їх основі, як і можна 
було очікувати, виявилися фотокаталітично 
неактивними.  
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Summary 

Kobasa I.M., Kondratyeva I.V., Gusyak N.B. 

SPECTRAL AND PHOTOCATALYTIC PROPERTIES OF THE HETEROSTRUCTURES BASED 
ON ZnO, ZrO2, Al2O3 AND SiO2, SENSITIZED BY BISQUINOCYANINE DYE 

A series of the heterostructures based on ZnO, ZrO2, Al2O3 and SiO2, containing bisquinocyanine dye-
sensitizer have been synthesized. The absorption spectra it has been investigated. The analysis of spectral 
parameters is conducted, predefined precipitate of dye on ZnO, ZrO2, Al2O3 and SiO2. We have determined 
photocatalytic activity of these materials in the reaction of methylene blue reduction and established a 
character of its dependence on quantitative composition, spectral parameters. It was found that sensitizing 
activity of the dye with similar spectral and photocatalytic properties may differ depending on their bonding 
force with a semiconductor in HS. 
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ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ СИНТЕЗУ НА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОЧАСТИНОК 
КАДМІЙ СУЛЬФІДУ, СТАБІЛІЗОВАНИХ L -ЦИСТЕЇНОМ 

Методами досліджень спектрів поглинання, люмінесценції, електронно-графічної мікроскопії 

встановлено характер  впливу температури синтезу наночастинок CdS/ L -Cys в інтервалі температур -

1970
0
С при рН=7; 9 та 11 на їх розміри та структуру. Виявлено складний характер процесу осадження 

наночастинок при рН=7 при від’ємних температурах (з негативним значенням енергії активації), тоді як 

при рН = 9 та 11 цей процес відбувається в одну стадію.  

Ключові слова: нанокристали, колоїдні розчини, кадмій сульфід, спектри поглинання, електронна 

мікроскопія, фотолюмінесценція 

 
1. Вступ 

Унікальні властивості нанорозмірних 
систем зумовили їх широке застосування у 
ряді галузей науки і техніки. Відомо, що і 
зменшенням розміру нанокристала (НК) 
зменшується ширина електронних і діркових 
зон, що приводить до росту загальної енергії 
оптичних переходів.У цьому полягає один з 
основних проявів квантоворозмірних ефектів 
при зменшенні розміру частинок – так званий 
"блакитний зсув" краю смуги поглинання і 
піка фотолюмінесценції в короткохвильову 
область. Для CdS «блакитний зсув» екситонної 
смуги поглинання спостерігається з розмірів 
кристала 5-6 нм [1]. Змінюючи розмір 
частинок від 20 до 2 нм, можна варіювати 
ширину забороненої зони сульфіду кадмію від 
2.4 еВ (об’ємний матеріал) до 3 еВ фактично в 
межах усього оптичного спектра [2]. Високий 
квантовий вихід люмінесценції наночастинок 
CdS [3] робить НК ідеальними флуорес-
центними біомаркерами в аналізах, основаних 
на біоспецифічній взаємодії «ліганд-рецептор» 
у різноманітних in vivo та in vitro 
біоаналітичних системах, у яких використання 
традиційних органічних флуорофорів обме-
жено недостатньою фотостабільністю. 

Кадмій сульфід був першим халькогенідом 
кадмію, який інтенсивно досліджувався в 
нанорозмірному стані. У процесі синтезу 
наночастинок (НЧ) у розчинах відбувається 
утворення метастабільних агломератів, тому 
присутність стабілізатора обов'язкова. Стабілі-
заторами для одержання нано-CdS використо-
вуються високомолекулярні сполуки, полі-
фосфати та інші координуючі агенти, які 
здатні до утворення комплексів з іонами 
кадмію, але найчастіше тіоамінокислоти [4-5]. 
Це пов’язано з можливостями їх застосування 
в медицині, оскільки вони, подібно до 
біологічних молекул пептидів, містять у собі 
як тіол-, так і аміно-функціональні групи.  

Тіоамінокислота кислота L-цистеїн HOOC-
CHNH2-CH2-SH (l-Cys) як стабілізатор при 
одержанні водних колоїдних розчинів 
сульфіду кадмію досліджувалася багатьма 
авторами [6-8]. Але умови одержання НЧ CdS 
в різних авторів відрізняються між собою, що 
утруднює порівняльний аналіз ролі стабілі-
затора. Огляд літературних даних свідчить про 
суттєвий вплив кожного із факторів 
(концентрація лігандів, температура синтезу і 
т.д.) на структуру і розміри, а отже, і квантово-
розмірні ефекти одержаних НЧ. 

Мета цієї роботи – дослідження впливу 
термодинамічних умов синтезу (температура, 
рН) стабілізованих L-цистеїном НЧ кадмій 
сульфіду у водних розчинах на їх оптичні 
властивості, морфологію, розмір з 
використанням не досліджених раніше 
співвідношень концентрації прекурсорів і 
температур синтезу.  

 
2. Методика експерименту  

Синтез НЧ проводили з використанням 
високочистих вихідних реагентів: 0,5M розчин 
CdCl2·2,5H2O “х.ч.’, 0,05 M розчин L – 
цистеїну “х.ч.’’; 0,5М розчин Na2S·9H2O (99% 
чистоти Aldrich). В експериментах фіксувалось 
не досліджене раніше співвідношення 
концентрацій [Cd2+] : [стабілізатор] = 1:1,2. 

Синтез проводився за видозміненою 
методикою, наведеною в [9]. На відміну від 
методики [9], де для створення інертної 
атмосфери використовували аргон, в нашому 
синтезі для вилучення кисню вихідні розчини 
прогрівали до високих температур, після чого 
перед зливанням розчини витримували у 
термостаті при відповідній температурі.  

Серію синтезів наночастинок CdS прове-
дено за температури прекурсорів 10, 22, 35, 55, 
70 та 1000С. НЧ кадмій було синтезовано 
також при охолодженні розчинів прекурсорів 
до 0, -7, -190С. Для охолодження прекурсорів 
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до від’ємних температур використовували 
охолоджуючу суміш натрій хлориду (амоній 
нітрату) та льоду. 

До 0,8 мл 0,5 M розчину CdCl2·2,5H2O 
додавали 10 мл 0,05M розчину тіол-
стабілізатора. Одразу після додавання L-Сys 
розчин набуває білого кольору за рахунок 
утворення комплексу між L–цистеїном та 
іонами кадмію. Після зливання розчинів 
вихідних реагентів рН розчину встанов-
люється на рівні 3 - 3.2. Синтез при такому 
водневому показнику призводить до утворення 
крупнокристалічного осаду сульфіду кадмію. 
Тому для встановлення відповідного рН 
розчину при енергійному перемішуванні 
вводили краплинами 0,1M розчин NaOН. 
Серію синтезів наночастинок проведено при 
фіксованих значеннях рН середовища, рівних 
7; 9 та 11. Після встановлення відповідного рН 
при інтенсивному перемішуванні до розчину 
додавали по краплинах 0,7 мл 0,5 М розчину 
Na2S. Утворення нано-CdS було зафіксовано 
візуально за появою зелено-жовтого забарв-
лення. До утворених наночастинок приливали 
воду, доводячи об’єм розчину до 50 мл для 
стандартизації концентрації утворених 
наночастинок. 

Оцінка розмірів НЧ, що переважають у 
розчині, проводилася за спектрами поглинання 
колоїдів з використанням методу наближення 
ефективних мас (НЕМ) за формулою 
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де h – постійна Планка; me
*=0,21me, mh

*=0,8mе 

– ефективні маси електронів і дірок в CdS, me – 
маса спокою електронів, ∆Eg = Еg(нано) - Еg 
(масивного). Еg массивного CdS рівна 2,4 еВ.  

Спектри поглинання нанокристалів 
реєструвалися на спектрофотометрі USB-650 
та монохроматором МДР-2 в інтервалі довжин 
хвиль 350-700 нм. Як еталон порівняння 
використовували розчин L – цистеїну. 

Спектри фотолюмінесценції збуджувалися 
лініями аргонового лазера із енергією 2.4-
2.7 еВ. Люмінесценцію розчинів збуджували у 
кюветах, реєструючи сигнал термоелектрично 
охолодженим кремнієвим детектором із 
перпендикулярного до лазерного променя 
напрямку. Потужність лазерного променя 
підбиралася достатньою для чіткого сигналу. 
Сигнал обробляли програмою InstaSpek у 
режимах ″реальний час″ та ″кумуляція″. 
Параметри кумулятивного запису спектра для 
розчину були такими: 0.5 с – експозиція, 0.5 с 

– інтервал між експозиціями при 30-тиразовій 
експозиції. 

Для досліджень структури НЧ на просві-
чуючому електронному мікроскопі (ПЕМ) 
краплю аналізованого розчину наносили на 
графітову підкладку і висушували протягом 
12 год. Для досліджень використовувався 
високороздільний електронний мікроскоп 
Phillips EM-420. 
 

3. Результати та їх обговорення 
За результатами візуальних спостережень 

оптимальною верхньою межею температури 
синтезу стабілізованих L-цистеїном наночас-
тинок CdS при усіх досліджених значеннях рН 
є 70 оС. Колоїдні розчини, синтезовані при цій 
температурі при подальшому зберіганні при 5-
10 оС залишаються стабільними протягом, 
принаймні, 1 року. Термообробка прекурсорів 
при 100оС спричиняє швидкий ріст і 
коагуляцію частинок майже одразу при 
зливанні вихідних розчинів. 

Температурні залежності оптичних 
властивостей одержаних розчинів НЧ 
вказують на  істотний вплив на процеси 
синтезу кислотності середовища. У результаті 
синтезу НЧ у лужному середовищі (при рН = 
11 та 9) з підвищенням температури синтезу 
край поглинання закономірно зміщується у 
довгохвильову ділянку спектра (рис. 1, 2), що 
свідчить про збільшення розмірів частинок. 
Зауважимо, що при переході в мінусову 
область температур синтезу проявляється 
тенденція до збільшення дисперсії за 
розмірами, що може бути пов’язано також із 
поліморфізмом отриманих продуктів. 
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Рис. 1. Спектри поглинання колоїдних розчинів 
наночасток кадмій сульфіду, синтезованих при 

рН=11 і різних температурах 
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 Рис. 2. Спектри поглинання колоїдних розчинів 
наночасток кадмій сульфіду, синтезованих при 

рН=9 і різних температурах 
 
При високому вмісті гідроксильних груп 

можна очікувати утворення молекул кадмій 
гідроксиду та їх адсорбцію на поверхні 
стабілізованих частинок напівпровідника. 

Немонотонна зміна положення спектрів 
поглинання з пониженням температури син-
тезу від 70 до -19 оС спостерігається при рН=7 
(рис.3). При переході в область від’ємних 
значень температур і зменшенням температури 
прекурсорів край поглинання зсувається 
батохромно (зміщується у довгохвильову 
область), на відміну від спектрів розчинів із 
лужним середовищем. 
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Рис. 3. Вплив температури синтезу на спектральні 

характеристики колоїдних розчинів кадмій 
сульфіду при рН=7 

 
Оцінені за формулою (1) і спектрів 

поглинання (за значеннями граничної довжини 
хвилі) розміри отриманих НЧ у припущенні їх 
сферичності наведено у напівлогарифмічних 
координатах на рис. 4. Отримане ареніусівське 
рівняння прямої  

ln R = 0,45- 49,42/T                 (2), 
дає можливість оцінити енергію активації 
процесу зародкоутворення та росту кристалів 
Еа= 0,41 кДж/моль при температурах синтезу 
вище 0 оС. Такі низькі значення Еа характерні 
для реакцій між іонами, в яких затрати енергії 
необхідні для процесів руйнування гідратної 
оболонки. 
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Рис.4. Залежність розмірів наночастинок кадмій 
сульфіду від температури синтезу при рН=7 і 
температурах прекурсорів від 70 до -19 оС  

 
Зміна нахилу температурної залежності 

середніх значень радіусу при температурах 
нижче 0 оС може свідчити про зміну механізму 
зародкоутворення та росту НЧ. Від’ємні 
значення Еа зазвичай спостерігаються для 
процесів, що відбуваються багатостадійно. Не 
можна виключити також, що в різних 
температурних інтервалах у середовищі, 
близькому до нейтрального, формуються 
кристали з різною структурою. На справед-
ливість такого висновку вказує і помітне 
збільшення напівширини спектральної 
характеристики при зниженні температури 
середовища (рис.3), форма якої відображає 
збільшення дисперсії (розкиду за розмірами) 
утворюваних частинок. 

Додаткову інформацію про вплив 
температури синтезу на розміри наночастинок 
надали результати ПЕМ-досліджень (за 
допомогою просвічуючого електронного 
мікроскопа). Рис. 5 і 6 ілюструють наявність 
досить малих за розмірами (біля 1-2 нм) 
частинок, отриманих при температурах 70 і 
10 оС, відповідно. Про їх форму та дисперсію 
за розмірами із наведених даних остаточний 
висновок зробити важко. Тим не менше, із рис. 
7 чітко випливає, що зниження температури 
прекурсорів до -19 оС викликає значне зрос-
тання розмірів наночастинок напівпровідника.  

Негативне значення енергії активації часто 
вказує на те, що в сукупність елементарних 
процесів, яка визначає реакцію, входить 
рівноважна стадія, для якої температурна 
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Рис. 5. ПЕМ-зображення наночастинок CdS, 
синтезованих при рН=7, температура 70 0C 

 

 
Рис. 6. ПЕМ-зображення наночастинок CdS, 
синтезованих при рН=7, температура 10 0C 

 

 
Рис. 7. ПЕМ-зображення наночастинок CdS, 
синтезованих при рН=7, температура -19 0C 

 

залежність константи рівноваги виражається 
рівнянням 

d lnK/dT= ∆ H0/RT2                  (3), 
де ∆H0-стандартна зміна ентальпії реакції, яка 
може приймати як позитивні, так і негативні. 
значення.  

Згідно з [10], синтезовані у водному 
середовищі нанокристали CdS можуть мати як  
гексагональну, так і кубічну форму, але меншу 
поверхневу енергію має кубічна модифікація. 
Тож можна припустити, що при мінусових 
температурах розчинів формуються зародки з 
кубічною структурою сфалериту. Проте для 
остаточної відповіді на питання про причини 
каталізуючого впливу максимального охолод-
ження розчинів прекурсорів на морфологію 
НЧ необхідні подальші дослідження методами 
рентгенографії. 

Для порівняння розкиду за розмірами 
частинок СdS, синтезованих при рH =7 при 
різних температурах прекурсорів, використано 
прийом розмір-селективного осадження (РСО). 
Контроль одержаних розчинів проведено 
оптичними методами (знято спектри поглинан-
ня та люмінесценції). 

Явище осадження фракцій частинок з 
різними розмірами з розчинів можна пояснити 
на основі положень теорії коагуляції Дерягіна 
– Ландау – Фарвея та Овербека (ДЛФО). За 
цією теорією, товщина подвійного 
електричного шару (ПЕШ) (λ) колоїдної 
частинки описується формулою: 

IF

RTo

22

εε
λ =                            (4) 

де ε– діелектрична проникність розчинника і εо 

– електрична стала, R – універсальна газова 
стала, Т – абсолютна температура, F – стала 
Кулона, I – іонна сила розчину (І = 0,5 Σ Сіzi

2 ) 
[11]. 

Зменшення товщини ПЕШ може призвести 
до утворення метастабільних агрегатів – 
флокул, які випадають в осад і можуть бути 
відцентрифуговані. Пептизація одержаного 
осаду призводить до утворення  колоїдного 
розчину з меншим розкидом за розмірами. 

Як видно з (4), зменшення величини λ 
можна досягти двома способами: 1) 
зменшенням діелектричної проникності 
середовища (ε) і 2) збільшенням іонної сили 
розчину. 

У цій роботі для колоїдних розчинів 
кадмій сульфіду застосовано перший спосіб 
шляхом додавання у водний розчин певних 
об’ємів ізопропілового спирту (ІПС), який 
характеризується меншою діелектричною 
проникністю, ніж вода [12].  
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Розмір-селективним осадженням розчину 
наночастинок СdS, синтезованого при 
температурі прекурсорів -19°С, виділено дві 
фракції. Фракція №1 характеризується піком 
поглинання при довжині хвилі 381 нм, а розмір 
частинок складає 2,5 нм. Спектр поглинання 
другої фракції має пік при 390 нм та розмір 2,6 
нм. В обох фракціях екситонні піки 
поглинання нечіткі.  

З розчину наночастинок, синтезованих при 
рН=7 і температурі прекурсорів -7°С, теж 
виділено дві фракції. Поглинання першої 
фракції має пік при 388 нм з розміром 
частинок 2,4 нм. Виположений край 
поглинання свідчить про полідисперсність 
осадженої фракції. Для фракції №2 максимум 
поглинання на абсорбційних спектрах 
спостерігається при 386 нм, а оцінений з них 
розмір частинок складає 2,6 нм. Як 
встановлено із спектрів фотолюмінісценції 
(ФЛ) (рис. 8), максимум ФЛ на цій 
спектральній характеристиці зміщується для 
вихідного розчину до 439 нм, а для фракцій 1 
та 2 – до 430 нм. Отже, стоксівське зміщення 
для вихідного розчину більше (47 нм), ніж для 
фракцій 1 та 2 (42 нм).  
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Рис. 8. Спектри фотолюмінесценції пептизованих 
фракцій N1 та 2 наночастинок CdS, синтезованих 

при рН=7 і температурі прекурсорів -7°С 
 

Більш гомогенними виявилися розчини, 
синтезовані при позитивних температурах. З 
розчину CdS, синтезованого при рН=7 та 
температурі прекурсорів 10°С, розмір-
селективним осадженням виділено теж дві 
фракції (рис.9). Перша фракція має максимум 
поглинання при 388 нм, а розмір частинок 2,6 
нм. Крутий край поглинання свідчить про 
монодисперсність даного розчину. Для фракції 
№2 спектр поглинання має пік при 391 нм, 
який менш чіткий, отже, основний внесок у 
полідисперсність розчину роблять найдрібніші 
частинки..  
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Рис.9. Спектри фотолюмінесценції пептизованих 

фракцій наночастинок кадмій сульфіду, 
синтезованого при рН=7 і температурі прекурсорів 

10°С 
 
Висновок про незначний розкид за 

розмірами підтверджується також даними 
вимірювань ФЛ. Як видно з рис. 9, спектри ФЛ 
обох фракцій практично збігаються і мало 
відрізняються від спектрів ФЛ вихідного 
розчину. Отримані результати в цілому 
свідчать про незначну полідисперсність 
синтезованих при 10°С, рН=7 розчинів, що і 
визначає їх невеликий розкид за розмірами. 

Оцінки, виконані з використанням 
спектральної ширини максимумів ФЛ, 
відображених на рис. 9, показали, що розкид 
квантових точок CdS за розміром не 
перевищує 5-6%. Квантові виходи емісії 
досягають 8%. Крива фотолюмінісценції 
квантових точок CdS широка, має складну 
форму і зміщена у довгохвильову область 
відносно екситонного максимуму поглинання. 
З цього можна зробити висновок, що основний 
внесок у випромінювання роблять заряди, 
захоплені глибокими пастками. 

Спектри поглинання вихідного розчину, 
синтезованого при рН=7 і кімнатній 
температурі прекурсорів (22°С) та виділеної за 
допомогою розмір-селективного осадження 
фракції №1 свідчать про монодисперсність 
вихідного розчину, оскільки з нього виділено 
лише одну фракцію. Пептизована фракція в 
розчині описується піком поглинання 388 нм, а 
розмір наночастинок складає 2,6 нм. 

Із розчину нано-СdS, синтезованого при 
температурі прекурсорів 55°С, рН=7, виділено 
дві фракції. Для фракції №1 пік поглинання 
припадає на довжину хвилі 388 нм, а розмір 
частинок становить 2,6 нм. Пік нечіткий, що 
свідчить про полідисперсність осадженої 
фракції. Пептизована фракція №2 в розчині L-
цистеїну характеризується меншою стійкістю 
до агрегації. Спектр поглинання цієї фракції 
має пік при 386 нм, а розмір 2,7 нм. 
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Отже, у більшості випадків вдається 
одержати лише по дві фракції нанокристалів 
кадмій сульфіду, що свідчить про достатньо 
вузький розподіл за розмірами частинок у 
вихідних розчинах. Разом з тим, пептизовані 
фракції нано-СdS характеризуються меншою 
стійкістю до агрегації. Це пояснюється тим, 
що внаслідок РСО надлишок тіол-
стабілізатора залишається у вихідному роз-
чині, а фракціоновані наночастинки агрегують 
з утворенням одновимірних структур.  

 
Висновки 

Аналіз оптичних спектрів колоїдних 
розчинів стабілізованих L-цистеїном частинок 
кадмій сульфіду, отриманих при кімнатній 
температурі, свідчить, що збільшення рН 
вихідного розчину від 7 до 9 не впливає на 
механізм формування нанокристалів, криві 
практично збігаються. Подальше підвищенні 
рН до 11 викликає незначне збільшення 
розмірів. 

Вплив гідроксид-іонів на процес 
формування наночасток стає помітнішим при 
підвищенні температури синтезу до 70 оС. 
Хоча, як і у попередньому випадку, при рН=7 
та 9 розміри частинок близькі (2,7 нм для рН=7 
і 2,9 нм для рН=9, відповідно); при рН=11 
спостерігається зміщення спектральної 
характеристики у довгохвильову область, що є 
наслідком збільшення розмірів частинок (3,0 
нм). При охолодженні прекурсорів до 0оС 
ідентичність спектрів пропускання розчинів з 
рН=7 та 9 зберігається, а підвищення рН до 11 
також, як при кімнатній температурі, сприяє 
укрупненню частинок (рис.3). 

Вплив кислотності середовища на 
процеси синтезу НЧ CdS стає немонотонним 
при охолодженні прекурсорів до низьких 
значень температури розчинів, а отже, і 
синтезу, а саме, до -19 оС. Нейтральний 
характер середовища сприяє укрупненню 
кристалів та найбільшому розкиду за 
розмірами, тоді як збільшення вмісту 
гідроксил-іонів на 2 та 4 порядки інгібує ріст 
нанокристалів при мінусових температурах. 

Отже, встановлено, що нейтральний 
характер середовища на початку синтезу 
сприяє укрупненню НЧ і найбільшому розкиду 
за розмірами, тоді як збільшення вмісту 
гідроксид-іонів на 2 та 4 порядки інгібує ріст 
нанокристалів при мінусових температурах. 
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Summary 

Krupko O.V., Khalavka Yu. B., Shcherbak L.P. 

EFFECT OF SYNTHESIS TEMPERATURE ON THE OPTICAL PROPERTIES  
OF CADMIUM SULFIDE NANOPARTICLES STABILIZED BY L-CYSTEINE 

Influence of synthesis temperature on the structure and size of CdS/L-Cys nanoparticles in the range 
from -19 oC to +70oC and pH=7; 9; 11 is studied by the optical absorbance, photoluminescence and electron 
microscopy methods. Complex character of the precipitation of the nanoparticles was observed at negative 
temperatures (negative values of the activation energy) and pH=7, while at pH= 9 and 11 precipitation occurs 
in one step. 

Keywords: nanocrystals, colloids, CdS, absorption spectra, electron microscopy, photoluminescense.  
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА РІСТРЕГУЛЮЮЧА АКТИВНІСТЬ  
ГІДРОВАНИХ АЛКІЛ ПІРИМІДО[6,1-c][1,4]ОКСАЗИН-9-КАРБОКСИЛАТІВ 

Розроблено метод одержання гідрованих алкіл піримідо[6,1-c][1,4]оксазин-9-карбоксилатів, який 

базується на циклоконденсації алкіл (2-оксо-3-морфолініден)ацетатів з 1-хлоробензилізоціанатами. Серед 

синтезованих сполук знайдені речовини із рістстимулюючою дією.  

Ключові слова: алкіл (2-оксо-3-морфолініден)ацетати, 1-хлоробензилізоціанати, естери гідрованих 

піримідо[6,1-c][1,4]оксазин-9-карбонових кислот, внутрішньомолекулярна цикло-конденсація,  

рістрегулююча активність. 

 

Оксазино[6,1-c][1,4]піримідини – маловив-
чений тип біциклічних конденсованих сполук, 
які представлені в літературі працями [1-3]. У 
значній мірі така ситуація зумовлена склад-
ністю наявних методів їх отримання, які 
включають паладій-каталізоване амінокарбоні-
лювання γ-алілоксисечовин карбон (ІІ) 
оксидом [1], галоциклізації гомоалілгаунідину 
і гомоаліл-тіосечовини [2], а також внут-
рішньомолекулярну фотоциклізацію 4-(4-
метоксифенокси)-3-(N3-бензоїлтимін-1-іл)бут-
1-ену [3]. Водночас синтетична значимість 
оксазолопіримідинових систем, згідно з дос-
лідженням авторів [2], може визначатись їх 
функцією попередників при конструюванні 
алкалоїда манзацидину А [4,5]. Саме тому 
особливої актуальності набуває проблема 
створення препаративно простих варіантів 
синтезу різноманітних типів оксазинопіримі-
динів. 

Нами розроблено ефективний підхід до 
одержання нових представників названих 
сполук, який базується на внутрішньо-
молекулярній циклоконденсації доступних 
алкіл (2-оксо-3-морфолініден)ацетатів (І а,б) 
[6,7] з 1-хлоробензилізоціанатами (ІІ а-г) [8]. 
Установлено, що взаємодія реагентів (І а,б) та 
(ІІ а-г), яка гладко перебігає при їх нагріванні в 
розчині дихлоретану впродовж 6 год, з 
високими виходами приводять до алкіл 1,6-
діоксо-8-феніл-1,3,4,6,7,8-гексагідропіримі-
до[6,1-c][1,4]оксазин-9-карбоксилатів (ІІІа-е). 
З урахуванням літературних даних стосовно 
аніонотропного характеру ізоціанатів (ІІа-г) 
[9], достовірно допустити, що процес 
реалізується за схемою первинного аміно-
алкілування електронозбагаченого екзоцикліч-
ного атома карбону оксазину (ІІ) хлоро-
карбонілімінною формою ізоціанату (ІІ) через 
інтермедіат А, який потім циклізується до 
цільового продукту (ІІІ).  

 

 

I,    Alk=Me (a), Et (б);  
II, Ar=Ph (a), 3-BrC6H4 (б), 4-NO2C6H4 (в),  

3,4-Cl2C6H3 (г);  
III, Alk=Me, Ar=Ph (a); 3-BrC6H4 (б);  

4-NO2C6H4 (в); Alk=Et, Ar=3-BrC6H4 (г);  
4-NO2C6H4 (д); 3,4-Cl2C6H3 (e).  

 
Структура сполук (ІІІ а-е) строго доведена 

результатами  вимірів  ІЧ, ЯМР 1Н, та ЯМР 13С 
спектрів. Зокрема, ІЧ спектри характе-
ризуються смугами поглинання зв’язків С=О 
піримідинового циклу (1690-1695 см-1) та 
алкоксикарбонільної групи (1730-1735 см-1), а 
також NH-зв’язку (3320-3345 см-1). У спектрах 
ЯМР 1Н сигнали протонів  Н8 та Н7 
фіксуються у вигляді дублетів у інтервалах 
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відповідно 5.17-5.36 м.ч. та 8.04-8.20 м.ч. з 
КССВ 1.2-2.4 Гц, що надійно підтверджує  3,4-
дигідроструктуру отриманих речовин. У 
спектрах ЯМР 13С сигнали атомів С8 
проявляються в характерній для 3,4-
дигідропіримідинонів області 54-55 м.ч. [8]. 
Показова наявність у спектрах ЯМР 1Н трьох 
наборів мультиплетних сигналів протонів Н3 
та Н4 окзазинонового циклу. На прикладі 
сполуки (ІІІг) нами детально проаналізована 
відповідна частина спектра і встановлено, що 
мультиплети при 4.59 м.ч. та 4.53 м.ч. 
відповідають аксіальному Н3а та еква-
торіальному Н3е діастереотропним протонам у 
положенні 3 гетероциклічної системи. Сигнали 
діастереотропних метиленових протонів Н4е 
та Н4а знаходяться в більш сильному полі у 
вигляді мультиплетів при 3.92 м.ч. та 3.62 м.ч. 
відповідно для екваторіального й аксіального 
положень (рис.1). 
 

 
Рис.1. Фрагмент ЯМР 1Н спектра сполуки (IIIг). 

 
Такий висновок узгоджується з моделлю 

геометрично оптимізованої напівемпіричним 
методом PM3 просторової структури сполуки 
(IIIг), в якій величини торсійних кутів між 
протонами зумовлюють наявну форму 
мультиплетів (рис.2).  

З урахуванням високої біологічної дії 
частково гідрованих піримідинових [10,11] та 
1,4-оксазинових сполук [12] доцільним видава-
лося дослідити рістрегулюючі властивості на 
рослинних об’єктах конденсованих систем, які 
б містили у своїй структурі обидва вказані 
цикли.  

Рістрегулюючу активність сполук (ІІІ а, в-
е) вивчали в умовах лабораторних дослідів на 
модельних рослинах озимої пшениці сорту 
«Безоста». Експерименти проводили в чашках 
Петрі в агар-агаровому середовищі, повторність 

 
Рис.2. Геометрично оптимізована просторова 

структура сполуки (IIIг). 
 
дослідів чотирикратна. Облік результатів 
здійснювали на дев’ятий день після закладки 
досліду. Отримані експериментальні резуль-
тати усереднені і представлені в таблиці 1. 

Як видно з таблиці, характер дії 
випробуваних сполук значно залежить від 
природи арильного замісника в положенні 8 
біциклічної системи. Зокрема, сполуки (ІІІ д,е), 
які містять 4-нітрофенільний або 3,4-дихло-
рофенільний замісник, виявляють помітний 
вплив на ріст і розвиток рослин.  
 

Експериментальна частина 
ІЧ спектри сполук у KBr записані на 

приладі UR-20. Cпектри ЯМР 1Н та 13С в 
ДМСО-d6 виміряні на приладі Bruker Avance 
DRX-500 (500.13, 125.75 МГц відповідно), 
внутрішній стандарт – ТМС. Хроматомас-
спектри одержані на приладі PE SCXAPI 150 
EX, детектори UV (250 нм) та ELSOJ. 

Алкіл 1,6-діоксо-8-феніл-1,3,4,6,7,8-

гексагідропіримідо[6,1-c][1,4]оксазин-9-кар-
боксилати  (ІІІ а-е). До розчину 20 ммоль 
ізоціанату (ІI а-г) в 20 мл сухого дихлоретану 
додавали 20 ммоль естеру (І а,б) і нагрівали 
при кип’ятінні впродовж 6 год. Реакційну 
суміш охолоджували, розчинник відганяли, 
залишок кристалізували з етанолу. 

Метил 1,6-діоксо-8-феніл-1,3,4,6,7,8-

гексагідрогідропіримідо[6,1-с][1,4]оксазин-9-
карбоксилат (ІІІ а). Вихід 71 %, т.топл. 168-
170ºС. ІЧ-спектр, ν,  см-1: 1690, 1735, (С=О), 
3320 (NH). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 3.53 с (3Н, 
СН3О), 3.63 м (1Н, NCHA) 3.90 м (1Н, NCHB), 
4.52 м (1Н, ОСНА), 4.56 м (1Н, ОСНB), 5.17 д  
(С8Н, J 1.5 Гц), 7.30-7.39 м (5Наром.), 8.04 д (1Н,  
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Таблиця 1  

Рістрегулююча активність сполук (ІІІ а, в-е) 

Рістрегулююча дія  ( % до контролю) 

Сполука 
Концентрація 
сполуки, % 

Маса сирої 
речовини 
кореня 

Висота 
надземної 
частини 

Маса сирої 
речовини 
рослини 

Схожість насіння 

ІІІа 
0.1 

0.01 
0.001 

100.5 
106.4 
102.3 

100.8 
103.7 
100.6 

101.8 
103.6 
103.6 

101.7 
98.3 

101.7 

ІІІв 
0.1 

0.01 
0.001 

102.6 
98.9 
92.2 

99.7 
99.3 
96.3 

101.7 
95.2 
96.4 

98.3 
100.0 
94.9 

ІІІг 
0.1 

0.01 
0.001 

100.0 
95.5 
95.3 

99.3 
99.1 

100.2 

99.9 
97.9 
98.6 

100.0 
98.3 
98.3 

ІІІд 
0.1 

0.01 
0.001 

107.8 
106.6 
104.8 

101.3 
100.7 
99.8 

101.1 
99.2 
97.5 

101.7 
98.2 
98.2 

ІІІе 
0.1 

0.01 
0.001 

102.3 
110.5 
100.7 

102.9 
102.5 
102.5 

106.4 
104.2 
103.9 

96.6 
100.0 
94.9 

 
NH, J 1.5 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м.ч.: 38.56 
(СН2), 52.27 (СН3О), 55.36  (С8),  66.44  (СH2), 
115.24 (С9), 126.67, 127.52, 128.32, 128.80. 
(Саром.), 140.97 (С9а), 150.59 (С6), 158.73 (С1), 
166.16 (О-С=О). Знайдено, %: C 59.31; H 4.80; 
N 9.21. M+ 301.0. C15H14N2O5. Вирахувано, %: 
C 59.60; H 4.67; N 9.27. М.302.3. 

Метил 1,6-діоксо-8-(3-бромофеніл)-

1,3,4,6,7,8-гексагідрогідропіримідо[6,1-с][1,4]-

оксазин-9-карбоксилат (ІІІ б). Вихід 73 %, 
т.топл. 182-183ºС. ІЧ-спектр, ν, см-1: 1695, 1730 
(С=О), 3340 (NH). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 3.55 
с (3Н, СН3О), 3.62 м (1Н, NCHA) 3.89 м (1Н, 
NCHB), 4.54 м (1Н, ОСНА), 4.60 м (1Н, ОСНB), 
5.27 д  (С8Н, J 1.5 Гц), 7.36 м (2Наром.), 7.55м  
(2Наром.), 8.14 д ( 1Н, NH, J 1.5 Гц). Спектр 
ЯМР 13С, δ, м.ч.: 38.56 (СН2), 52.54 (СН3О), 
54.68  (С8),  66.44  (СH2), 114.29 (С9), 121.83, 
125.84, 127.82, 129.58, 130.95, 131.15 (Саром.), 
143.52 (С9а), 150.30 (С6), 158.55 (С1), 165.94 (О-
С=О). Знайдено, %: C 47.49 ; H 3.37; N 7.21. 
M+ 381.0. C15H13BrN2O5. Вирахувано, %: C 
47.27; H 3.44; N 7.35. М. 381.2. 

Метил 1,6-діоксо-8-(4-нітрофеніл)-

1,3,4,6,7,8-гексагідрогідропіримідо[6,1-с][1,4]-
оксазин-9-карбоксилат (ІІІ в). Вихід 79 %, 
т.топл. 214-216 ºС. ІЧ-спектр, ν, см-1: 1690, 
1735  (С=О), 3325 (NH). Спектр ЯМР 1Н, δ, 
м.ч.: 3.55 с (3Н, СН3О), 3.61 м (1Н, NCHA) 3.90 
м (1Н, NCHB), 4.54 м (1Н, ОСНА), 4.59 м (1Н, 
ОСНB), 5.36 д  (С8Н, J 2.4 Гц), 7.59 д (2Наром. J 
9.0 Гц), 8.18-8.25 м   (3Н, 2Наром.+ NH).Спектр 
ЯМР 13С, δ, м.ч.: 38.50 (СН2), 52.35 (СН3О) 
54.68 (С8),  66.44 (СН2),  113.70 (С9), 123.86, 
128.07, 128.22, 147.33 (Саром.), 147.92 (С9а), 

150.31 (С6), 158.41 (С1), 165.76 (О-С=О). 
Знайдено, %: C 52.06 ; H 3.59; N 11.95. M+ 
346.0. C15H13N3O7. Вирахувано, %: C 51.88; H 
3.77; N 12.10. М. 347.3. 

Етил 1,6-діоксо-8-(3-бромофеніл)-

1,3,4,6,7,8-гексагідрогідропіримідо[6,1-
с][1,4]оксазин-9-карбоксилат (ІІІ г). Вихід 68 
%, т.топл. 212-214 ºС. ІЧ-спектр, ν, см-1: 1695, 
1730 (С=О), 3335 (NH). Спектр ЯМР 1Н, δ, 
м.ч.:  1.05 т ( 3Н, СН3, J 7.0 Гц),  3.62 м (1Н, 
NCHA) 3.92 м (1Н, NCHB), 3.98-4.10 м ( 2Н, 
СН2),  4.54 м (1Н, ОСНА), 4.58 м (1Н, ОСНB), 
5.28 д  (С8Н, J 2.0 Гц), 7.63 м (2Наром. ), 7.52-
7.56 м   ( 2Наром.), 8.08 д ( 1Н, NH, J 2.0 Гц). 
Спектр ЯМР 13С, δ, м.ч.: 13.33 (СН3),  38.45 
(СН2), 55.03  (С8),  60.55 (СН2О), 66.45  (СH2), 
114.73 (С9), 121.75, 125.86, 127.22, 129.59, 
130.89, 131.11 (Саром.), 143.49 (С9а), 150.30 (С6), 
158.41 (С1), 165.29 (О-С=О). Знайдено, %: C 
48.39 ; H 3.77; N 7.24. M+ 395.0. C16H15BrN2O5. 
Вирахувано, %: C 48.63; H 3.83; N 7.09. М. 
395.2. 

Етил 1,6-діоксо-8-(4-нітрофеніл)-

1,3,4,6,7,8-гексагідрогідропіримідо[6,1-

с][1,4]оксазин- 9-карбоксилат (ІІІ д). Вихід 
65 %, т.топл. 175-177 ºС. ІЧ-спектр, ν, см-1: 
1695, 1735  (С=О), 3330 (NH). Спектр ЯМР 1Н, 
δ, м.ч.: 3.50 с (3Н, СН3О), 3.59 м (1Н, NCHA) 
3.88 м (1Н, NCHB), 4.52 м (1Н, ОСНА), 4.58 м 
(1Н, ОСНB), 5.36 д  (С8Н, J 1.2 Гц), 7.59 д 
(2Наром.), 7.64 д (2Наром. J 8.0 Гц), 8.20 д (1Н, 
NH, J 1.2 Гц),  8.26 д (2Наром. J 8.0 Гц). Спектр 
ЯМР 13С, δ, м.ч.: 38.50 (СН2), 52.35 (СН3О) 
54.68 (С8),  66.44 (СН2),  113.70 (С9), 123.86, 
128.07, 128.22, 147.33 (Саром.), 147.92 (С9а), 
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150.31 (С6), 158.41 (С1), 165.76 (О-С=О). 
Знайдено, %: C 52.46; H 4.08; N 11.75. M+ 
361.0. C16H15N3O7. Вирахувано, %: C 53.19; H 
4.18; N 11.63. М. 361.3. 

Етил 1,6-діоксо-8-(3,4-дихлорофеніл)-

1,3,4,6,7,8-гексагідрогідропіримідо[6,1-с][1,4]- 
оксазин-9-карбоксилат (ІІІ е). Вихід 62 %, 
т.топл. 199-201 ºС. ІЧ-спектр, ν, см-1: 1690, 
1730 (С=О), 3345 (NH). Спектр ЯМР 1Н, δ, 
м.ч.: 1.11 т (3Н, СН3, J 8.2 Гц), 3.59 м (1Н, 
NCHA) 3.86 м (1Н, NCHB), 4.02 кв (2Н, СН2, J 
8.2 Гц),  4.50 м (1Н, ОСНА), 4.56 м (1Н, ОСНB),  
5.24 д  (С8Н, J 1.5 Гц), 7.32 д (2Наром. J 8.4 гц), 
7.51 м   (2Наром.), 8.07 д (1Н, NH, J 1.5 Гц). 
Спектр ЯМР 13С, δ, м.ч.: 13.03 (СН3),  38.35 
(СН2), 55.00  (С8),  61.84 (СН2О), 67.66  (СH2), 
114.59 (С9), 127.16, 127.42, 128.96, 130.74, 
130.80, 131.11  (Саром.), 141.84 (С9а), 150.12 (С6), 
158.26 (С1), 165.10 (О-С=О). Знайдено, %: C 
50.12 ; H 3.73; N 7.44. M+ 385.0. C16H14Сl2N2O5. 
Вирахувано, %: C 49.89; H 3.66; N 7.27. М. 
395.2. 
 

Висновки 
Циклоконденсацією алкіл (2-оксо-3-мор-

фолініден)ацетатів з 1-хлоробензилізоціаната-
ми синтезовано низку нових гідрованих алкіл 
піримідо[6,1-c][1,4]оксазин-9-карбоксилатів, 
серед яких виявлено сполуки із слабкою 
ростостимулюючою дією.  

  
Список літератури 

1. Tamaru Y., Hojo M., Higashimura H., 
Yoshida Z. Urea as the most reactive and 
versatile nitrogen nucleophile for the 
palladium (2+)-catalized cyclization of 
unsaturated amines // J. Amer. Chem .Soc.- 
1988.- V.110, № 12.- P. 3994-4002. 

2. Yanada R., Kaieda A., Yanada K., Takemoto Y. 
New utilizations of optically active 
homoallylamines: highly stereoselective 
synthesis of cyclic guanidine and thiourea // 
Heterocycles.- 2005. - V.66.- P. 101-106. 

3. Saeyens W., Busson R., Van der Eysken J., 
Herdewijn P., De Keukeleire D. Fully 

selective intramolecular ohrto photo-
cycloaddition of 4-(4-methoxyphenoxy)3-(N3-
benzoylthymin-1-yl)but-1-ene: an unprece-
dented benzene-thymine photocycloaddition // 
J. Chem. Soc. Chem. Commun.- 1997.- P.817-
818. 

4. Namba K., Shinada T., Teramito T., Ohfune Y.J. 
Total synthesis and absolute structure of 
Manzacidine A and C // J. Amer. Chem. Soc.- 
2000.- V. 122, № 43.- P. 10708-10709. 

5. When P.M., Du Bois J. Enantioselective 
synthesis of bromopyrrolo alkaloids 
Manzacidin A and C by stereospecific C-H 
bond oxidation // J. Amer. Chem. Soc.- 2002.- 
V. 124, № 44.- P. 12950-12951. 

6. Iwanami Y. Bull. Chem. Soc. Jpn.- 1971.- V. 
44.- P.1311-1313. 

7. Harwood L.M., Tucker T.T., Angell R., Finch H. 
A novel synthetic route to morpholin-2,3-
diones from 2-aminoalcohols // Tetrahedron 
Lett.- 1996.- V.37, № 24.- P. 4217-4220.  

8. Sukach V.A., Bol’but A.V., Sinitsa A.D., 
Vovk M.V. Convenient synthesis of N1-
substituted 3,4-dihydropyridin-2(1H)-ones by 
cyclocondensation of α-chlorobenzyl 
isocyanates with ehyl N-alkyl(aryl)-β-
aminocrotonates // Synlett.- 2006.-№3.- 
P.375-378.  

9. Gorbatenko V.I., Samarai L.I. Synthesis and 
reactions of α-haloalkyl isocyanates // 
Synthesis.- 1980.- №1.- P.85-110.  

10. Kappe C.O. Biologically active 
dihydropyrimidones оf the Biginelly-type – a 
literature survey // Eur. J. Med. Chem.-2000.- 
V.35.- P.1043-1052. 

11. Dallinger D., Stadler A., Kappe C.O. Solid- 
and solution-phase synthesis of bioactive 
dihydropyrimidines // Pure Appl. Chem.- 
2004.- V. 76, №5.- P.1017-1024. 

12. Greenwood D.T., Mallion K.B., Todd A.U., 
Turner R.W. 2-Aryloxymethyl-2,3,5,6-
tetrahydro-1,4-oxazines, a new class of 
antіdepressants // J. Med. Chem.- 1975.- V.18, 
№ 6.-P.573-577.  

 
 

Summary 

Kushnir O.V., Sukach V.A., Petrenko V.S., Vovk M.V. 

SYNTHESIS, STRUCTURE AND GROWTH-REGULATING ACTIVITY OF  HYDRIDED ALKYL 
PYRIMIDO[6,1-c][1,4]OXAZIN-9-CARBOXYLATES 

The hydrided derivatives of alkyl pyrimido[6,1-c][1,4]oxazin-9-carboxylates is were synthesized by 
cyclocondensation of alkyl (2-oxo-3-morpholinylyden)acetates with 1-chlorobenzylisocyanates. The 
activity’s study of the compounds obtained has shown that there are the substances with marked growth – 
stimulating action among them.  
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ СОЛЕОСАДЖЕННЯ НА МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХНЯХ ТА ЇХ 
КОРОЗІЙНОГО ЗНОСУ В СИСТЕМІ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Проведено дослідження схильності до солеосадження та корозійної активності води, яка 

використовується для потреб гарячого водопостачання. Визначені інтенсивність і характер корозії 

вуглецевої сталі Ст3, хромованої сталі 15Х25Т і латуні ЛО-170-1 в умовах роботи системи, визначені 

характер і причини відкладення солей на поверхні теплообміну і трубопроводів. Розроблені рекомендації з 

попередження відкладень і підвищення корозійної стійкості теплообмінного обладнання. 

Ключові слова: солеосадження, корозія, індекс Ланжельє, твердість, лужність, стабізаційна обробка 

води, інгібітор  

 
Підприємства різних галузей промисло-

вості (хімічної, нафтохімічної, газової, мета-
лургійної та ін.), енергетичні, комунального 
господарства – потужні споживачі води з 
поверхневих і підземних джерел. У результаті 
зростаюча мінералізація вододжерел, а також 
багатократне використання обмежених об’ємів 
води і стічних вод у контурах охолодження 
викликають забруднення обладнання систем 
теплообміну відкладеннями малорозчинних 
солей і продуктів корозії. Інтенсивне 
солеутворення характерне для теплообмінних 
апаратів систем охолодження і нагрівання. 
Солевідкладення на поверхні теплообміну 
призводить до значних перевитрат паливних і 
водних ресурсів, зменшення ефективності 
роботи обладнання, аж до повного виведення 
його з ладу. 

Розв’язання проблеми накипоутворення, 
що забезпечить чистоту поверхонь систем 
водокористування, дозволить уникати всіх 
негативних явищ і зменшити екологічне 
навантаження в навколишньому середовищі. 

Наявність у воді розчинених хлоридів, 
сульфатів, флуоридів, лужних і лужно-
земельних металів, присутність агресивних 
газів (кисень, вуглекислий газ), а також висока 
температура експлуатації системи сприяють 
інтенсифікації корозійних процесів на 
вуглецевій сталі. 

Основні методи захисту від корозії такі 
заходи: застосування інгібіторів, електро-
хімічний захист, використання захисних 
покрить та корозійностійких матеріалів. 

Причина утворення відкладень – 
присутність у природній воді кальцій 
гідрокарбонату, який під час нагрівання води 
до 50-60оС розкладається з утворенням кальцій 
карбонату, що виділяється у вигляді твердої 
фази на поверхні теплообміну. 

Основні шляхи розв’язання проблеми 
солевідкладення: 

– періодичне хімічне очищення облад-
нання шляхом розчинення відкладень. 
Розв’язання проблеми у такий спосіб 
викликає нерівномірне зняття солевого 
шару, що сприяє створенню центрів 
кристалізації і в подальшому приско-
ренню згаданого процесу; 

– знесолення води за допомогою 
іонообмінних установок (Na+ і H+-
катіонування). Суттєвий недолік цього 
способу полягає в тому, що вико-
ристання великих об’ємів високо-
мінералізованих вод призводить до 
значних витрат свіжої води для 
відмивання іонітних фільтрів; 

– стабілізаційна обробка води за 
допомогою інгібіторів солеосадження, 
під час якої в підживлюючу воду 
вводять хімічні речовини, що попе-
реджують (уповільнюють) процеси 
солевідкладення. Такий шлях перед-
бачає використання невеликих кількос-
тей хімічних речовин, що позитивно не 
тільки з економічних затрат, а й в 
екологічному відношенні. Крім того, 
введення інгібітора в систему не 
потребує встановлення громіздкого 
обладнання.  

Для попередження відкладення солей 
застосовують також: фосфатування, амонію-
вання, вапнування, метод автоматичного 
контролю рН та ін. 

Кожний із перерахованих способів захисту 
від корозії та накипоутворення має свої 
переваги і недоліки, тому питання зменшення 
корозійної активності та відкладення солей у 
системах вирішується в кожному конкретному 
випадку з урахуванням усіх різноманітних 
чинників, що визначають названі процеси. 

Зменшення інтенсивності корозійних 
процесів і солевідкладення в системах 
гарячого водопостачання – актуальне завдання 
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і вирішення його можливе також стабілізацією 
вихідної води інгібуванням. 

Мета роботи – дослідження можливості 
стабілізації води в системі гарячого водо-
постачання промислового підприємства. 

Як інгібітори в таких системах застосо-
вуються неорганічні поліфосфати (гекса-
метафосфат, триполіфосфат та ін.), а також 
фосфорвмісні комплексони (оксіетиліден-
дифосфонова кислота – ОЕДФ, нітрило-
триметилфосфонова кислота – НТФ та її 
похідні, ІОМС-1 – суміш натрієвих солей 
нітрилометиленфосфонових кислот і метил-
імінодиметиленфосфонової кислоти та ін.) [1-
5]. 

Експериментальна частина 
Для виконання поставленого завдання в 

умовах застосування води на обраному об’єкті 
проведені фізико-хімічні дослідження 
властивостей і корозійної активності води, яка 
використовується для потреб гарячого 
водопостачання, визначені інтенсивність і 
характер корозії вуглецевої сталі Ст3, 
хромованої сталі 15Х25Т і латуні ЛО-170-1 в 
умовах роботи системи, визначені характер і 
причини відкладення солей на поверхні 
теплообміну і трубопроводів, розроблені 
технічні рішення з попередження відкладень і 
підвищення корозійної стійкості тепло-
обмінного обладнання, ємностей і 
трубопроводів. 

Корозійні випробовування проводились у 
промислових умовах на зразках вуглецевої Ст3 
і хромованої 15Х25Т сталей . Зразки 
встановлювали в найжорсткіших умовах 
експлуатації: в районі ватерлінії акумулюючої 
ємності, у трубопроводах на вході в систему і 
на виході з неї. Крім того, установлювалися 
зразки і в порівняно сприятливій зоні – в 
нижній частині ємності. 

У лабораторних умовах дослідження 
проводили на зразках з вуглецевої сталі Ст3, 
хромованої сталі 15Х25Т і латуні ЛО-170-1. 
Випробування проводились у колбах з 
терморегулятором, рух рідини здійснювався за 

допомогою механічної мішалки зі швидкістю 
обертання  ~ 2000 об/хв [6].  

Оцінювання корозійної стійкості мате-
ріалів проводилось за швидкістю корозії К 
(г/м2 год), а також за глибинним показником П 
(мм/рік).У воді визначали: рН, лужність 
загальну і карбонатну, твердість, вміст 
кальцій-, магній-, хлорид-, сульфат-іонів, а 
також загальний солевміст за методиками 
[7,8]. 

Схильність системи до солеосадження 
визначали за розрахунками індексу Ланжельє 
J, який представляє собою різницю між 
виміряним водневим показником води рН і 
рівноважним водневим показником рНрівн., і 
визначається за формулою: 

рНрівн.= f(t) + f(Ca2+) – f(L) + f(S), 

де  f(t), f(Ca2+), f(L) і f(S) – відповідно 
функції вкладу в рНрівн. температури, 
кальцієвої твердості, лужності і солевмісту [9]. 

Значення функцій вкладу визначається за 
номограмами [8]. За  J<0 – вода не схильна до 
відкладення солей, але корозійноактивна; J=0 
– вода стабільна (не схильна до солеосадження 
і некорозійноактивна); J>0 – вода не корозійно 
активна, але схильна до осадження кальцій 
карбонату. 

 

Результати й обговорення 
Вихідна вода за 25 оС має рН близьке до 

нейтрального значення (табл.1), її лужність 
зумовлена присутністю гідрокарбонат-іонів, 
твердість – переважно кальцій-іонів. Вода 
агресивна – індекс Ланжельє від’ємний.  

Аналіз води після попереднього нагрівання 
протягом 40 годин за 75 оС показав зменшення 
твердості за рахунок зменшення кількості іонів 
кальцію, зменшилась також гідрокарбонатна 
лужність води. Під час цього відбувається 
збільшення значення рН середовища, значення 
індекса Ланжельє стає додатним, тобто під час 
нагрівання система стає схильною до 
карбонатних відкладень. 

 

 
Таблиця 1. 

Фізико-хімічні показники води оборотної системи 

Лужність Са2+ Мg2+ SO4
2- Cl- PO4

3- 
Загальний 
солевміст 

рН J Умови 
досліду 

Твердість, 
мг-екв/л 

заг. карб./гідрокарб. мг-екв/л мг/л   
Вихідна вода 

 25 оС 
4,0 2,7 0/2,7 3,2 0,8 90,0 290,0 2,0 475,0 6,8 -0,78 

Вода нагрівалася  
протягом 40 годин 

2,4 0,8 0,4/0,4 1,6 0,8 90,0 - 2,0 272,0 8,1 +0,56 
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Перехід значень індекса Ланжельє в 
позитивну область за даних умов не 
призводить до значного зменшення швидкості 
корозії, оскільки за температури 60 оС і вище 
лімітуючим показником стає наявність кисню.  

Дослідження зі стабілізації води прово-
дились на лабораторній установці описаній в 
роботі [6]. Вода нагрівалася до 75 оС. Як 
інгібітори застосовувались речовини, які 
дозволені для використання в системах 
гарячого водопостачання: натрій гекса-
метафосфат (НГМФ), інгібітор ІОМС-1. 
Результати експерименту наведені в таблиці 2. 
Ефективність протинакипної обробки визна-
чалася за різницею значень кальцієвої 
твердості вихідної і нагрітої води. Як видно, 
застосування інгібітора ІОМС-1 практично 
повністю попереджує відкладення солей 
кальцій карбонату за дозування 0,5 г/м3. 
Досвід застосування інгібітора показує, що під 
час його застосування кальцій карбонат у 
незначних кількостях виділяється у вигляді 
шламу, а не в формі щільних відкладень 
накипу. Крім того, застосування інгібітора не 
тільки попереджує утворення відкладень, але й 
сприяє руйнуванню утвореного раніше накипу, 
тому перед початком дозування інгібітора у 
воду необхідно провести промивання системи 
з метою запобігання засмічення комунікацій за 
рахунок видалення великої кількості шламу. 
Інгібітор дозується тільки в підживлювальну 
воду.  

Під час лабораторних досліджень в умовах, 
наближених до умов експлуатації оборотної 
системи виробництва (50 і 75 оС, динамічний 
режим, вихідна вода), вуглецева сталь 
піддається точково-виразковій корозії зі 
швидкістю 0,2 і 0,6 г/м2·год відповідно 
(табл.3). Контакт вуглецевої сталі з латунню 
збільшує швидкість її корозії в 1,5 рази, під час 
цього збільшується також локальний характер 

корозії – візуально спостерігається зменшення 
кількості та глибини виразок на поверхні 
вуглецевої сталі. 

Латунь ЛО-170-1 і хромована сталь 
15Х25Т за 70 оС кородують рівномірно, зразки 
після проведення випробовувань залишаються 
практично без змін, швидкість корозії 
відповідно дорівнює 0,0510 і 0,0152 мм/рік. 

Для порівняння проведено дослідження зі 
стабілізаційної обробки води відомими як 
високоефективні інгібітори корозії вуглецевої 
сталі хімічними речовинами, які мають і 
високу ефективність інгібування карбонатних 
відкладень. Ці речовини або в чистому 
вигляді, або з добавками підсилюючих речо-
вин, поряд з інгібуванням відкладень, значно 
інгібують і корозійні процеси. Серед них: 
оксіетилідендифосфонова кислота (ОЕДФ), 
нітрилотриметилфосфонова кислота (НТФ) 
[10]. Інгібуючі компоненти та їх спів-
відношення в кожному окремому випадку 
встановлюються експериментально. 

У лабораторних умовах встановлено, що 
використання ІОМС-1 з добавками натрій 
гексаметафосфату зменшує корозійні втрати 
на 50-70%; гексаметафосфату з оксіетиліден-
дифосфоновою кислотою – до 80%. 

 
Висновки 

1. Досліджена вода з певними фізико-
хімічними властивостями на схильність до 
солеосадження та корозійну активність. 
Установлена її корозійна активність, яка 
після тривалого нагрівання змінюється на 
схильність до солевідкладення.  

2. Показана можливість стабілізації дослід-
жуваної води за температур 50 і 70 оС з 
використанням інгібіторного захисту за 
допомогою інгібіторів ОЕДФ і ІОМС-1 з 
підсиленням ефекту натрій гексамета-
фосфатом.. 

 
Таблиця 2. 

Вплив інгібіторів на процеси солевідкладення (показники для вихідної води, мг-екв/л:  
твердість загальна – 4,0; кальцієва твердість – 3,2; лужність – 2,7) 

Вода після нагріву, 
мг-екв/л № 

п/п 

Інгібітор 
(концентрація, г/м3) 

 Тв.заг. Тв.Са Лужність. 

Тв. Са, 
мг-екв/л 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Без інгібітора 
Натрій гексаметафосфат (0,5) 
Натрій гексаметафосфат (25) 

ІОМС-1 (0,5) 
ІОМС-1 (1,0) 

2,40 
3,90 
3,90 
3,50 
3,50 

1,60 
2,95 
3,05 
3,15 
3,18 

0,80 
2,55 
2,50 
2,70 
2,70 

1,60 
0,25 
0,15 
0,05 
0,02 

 
 
 



Михайловська Т.М., Волощук Ю.В. Попередження солеосадження на металевих поверхнях ... 

Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 526.: Хімія. – Чернівці, 2010 87

Таблиця 3. 
Вплив інгібування на вуглецеву сталь у динамічному режимі протягом 50 годин. 

(W – швидкість корозійних процесів; ЗД – захисна дія інгібітора) 

Температура 50 оС Температура 70 оС № 
п/п 

Інгібітор, 
мг/дм3 W, 

г/м2·год 
ЗД,% Характер корозії W, 

г/м2·год 
ЗД,% Характер корозії 

1. Вихідна вода 0,1787 - точково-виразковий 0,5896 - точково-виразковий 

2. ІОМС-1 (0,5) 0,0827 53,7 плямистий 0,3656 38,0 точковий 

3. ІОМС-1 (1,0) 0,1156 35,3 - « - 0,5012 15,0 виразковий 

4. НГМФ   (5,5) 0,1213 32,1 - « - 0,5218 11,5 точковий 

5. НГМФ (20,0) 0,1092 39,3 - « - 0,5035 14,6 точковий 

6. НГМФ (50,0) 0,1092 42,4 - « - 0,4947 16,1 точковий 

7. ІОМС-1 (0,5)  
НГМФ   (5,5)  

0,0902 50,0 без змін 0,3538 40,0 точковий 

8. ІОМС-1 (0,5)  
НГМФ (20,0) 

0,0536 70,0 без змін 0,2948 50,0 нерівномірний 

9. ІОМС-1 (0,5)  
НГМФ (50,0) 

0,0715 60,0 без змін 0,3053 48,2 нерівномірний 

10. ІОМС-1 (0,5)  
ZnSO4      (5,0) 

   0,3543 40,0 плямистий 

11. ІОМС-1 (0,5)  
ZnSO4      (3,0) 

   0,3597 39,0 плямистий 

12. ІОМС-1 (0,5)  
ZnSO4      (1,5) 

   0,4422 25,0 точковий 

13. ОЕДФ (50,0)    0,3650 38,0 плямистий 

14. ОЕДФ (50,0)  
ZnSO4 (50,0) 

0,0572 68,0 рівномірний 0,2358 60,0 без змін 

15. ОЕДФ (50,0) 
НГМФ (50,0) 

0,0281 84,3 без змін 0,1209 79,5 без змін 

16. НТФ    (50,0) 
НГМФ (50,0) 

0,0747 58,2 рівномірний 0,2683 54,5 без змін 

 
Список літератури 

1. Бабурина М.С. Свойства и применение 
гексаметафосфата натрия. НИИГИПРО-
ХИМ-НАУКА, 2000. – 75 с. 

2. Ковалева Н.Е., Рудакова Г.Я. Теория и 
практика применения комплексонов для 
обработки воды // Новости теплоснабженя. 
– 2002. – №8 (24). – С.43-45. 

3. W.Qafsaoui, C.Blanc, N.Pèbére. In Corrsion 
and corrosion Protection. (Eds J.D.Sinclair, 
R.P.Frakenthal, E.Kalman, W.Plieth). The 
Electrochemical Society, Pennington, 
2001.P.467. 

4. C.J.E.Smith, S.L.Erricker, V.M.Evans. In 
Proceedings of the 9th European Symposium 
on Corrosion Inhibitors. Vol.1. Ferrara 
University, Ferrara, 2000. P.415. 

5. Савченко О.М., Сиза О.И. Ингибиторная 
защита системы теплообменного обору-
дования промышленных предприятий от 
корозии и бактериального загрязнения // 
Экотехнологии и ресурсосбережение. – 

2005. – №3. – С. 20-24. 
6. Михайловська Т.М. біс-Четвертинні 

амонієві солі як біоцидні складові 
інгібіторної композиції процесів 
солевідкладення та корозії // Науковий 
вісник Чернівецького університету. – 2005. 
– Вип.270. – С.128-135. 

7. Справочник по свойствам, методам анализа 
и очистки воды / Под ред. Л.А. Кульского; 
Т.1. К.: Наукова думка. – 1980. –  680 с. 

8. Методическое руководство по анализу 
технологических и сточных вод 
предприятий черной металлургии. М.: 
Металлургия, 1998. – 360 с. 

9. Тебенихин Е.Ф. Безреагентные методы 
обработки воды в энергоустановках. М.: 
Энергоатомиздат, 2000. – 198 с. 

10. Михайловская Т.Н., Михайловская Ю.В. 
Ингибирование процессов солеотложения 
и коррозии в системах водяного отопления 
// Экотехнологии и ресурсосбережение. – 
2004. – №2. – С. 20-24. 



Михайловська Т.М., Волощук Ю.В. Попередження солеосадження на металевих поверхнях ... 

Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 526.: Хімія. – Чернівці, 2010 88 

 
Summary 

Mykhailovska T.N., Voloschuk Yu.V.,  

PREVENTION OF SALF DEPOSITION ON METAL SURFACES AND THEIR CORROSIVE 
WEAR IN THE HOT WATER SUPPLY SYSTEM 

Research has been made on the tendency to salt deposition and corrosive activity of water which is used 
for the requirements of hot water supply system. The intensity and character of corrosion of carbon steel Ct3, 
chrome-plated steel 15X25T and brass ЛO-170-1 have been determined under system operating conditions, 
the character and reasons for salt deposition on the heat exchange and pipeline surfaces have been revealed.  
Recommendations as to prevention of the depositions and improvement of the corrosive resistance of heat 
exchange equipment have been elaborated. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ ТОЧКОВИХ ДЕФЕКТІВ У КРИСТАЛАХ Cd1-XZnXTe:In 

Описуються вперше проведені дослідження електричних характеристик монокристалів Cd1-xZnxTe:In в 

умовах високотемпературної рівноваги точкових дефектів. Проаналізовано вплив термообробки і 

відхилення від стехіометрії на концентрацію носіїв заряду. Помічено різке збільшення (~1,5 − 2 порядки) 

електропровідності та концентрації електронів під час відпалу зразка при температурі 770 К.  Проведено 

порівняння отриманих ізобаричних та ізотермічних залежностей із нелегованим CdTe в рамках теорії 

квазіхімічних реакцій Крьогера. Встановлено, що при температурі 1173 К нахил залежності концентрації 

електронів від тиску пари Кадмію складає 1/3, що свідчить про домінування в даній області Cd
+2
 i , як і для 

нелегованого CdTe; при нижчих температурах спостерігається значний вплив домішкової провідності, 

зумовленої легуванням кристалу індієм. З ізобаричних залежностей визначено ентальпії генерації 

електронів для даних термодинамічних умов. 

Ключові слова: монокристал, Cd1-xZnxTe:In, точкові дефекти, високотемпературні вимірювання, 

ефект Холла. 
 

Вступ 
Cd1-xZnxTe (CZT) привертає увагу багатьох 

дослідників, як в Україні, так і за її межами, 
через можливість використання його як 
детектора рентгенівського та γ-випроміню-
вання за кімнатної температури, що має велике 
значення для технологій національної безпеки 
[1-3]. Використання твердих розчинів на 
основі Cd1-xZnxTe зумовлено унікальними 
властивостями матеріалу. Перш за все, це 
великі заряди ядер атомів, що особливо 
важливо для γ-детекторів. Заряд ядра Cd, Zn та 
Te складає, відповідно, 48, 30, 52. Досить 
значна ширина забороненої зони: від 1.5 еВ у 
чистому CdTe до 2.4 еВ − у ZnTe. Цінними 
параметрами для детекторного матеріалу є 
високий питомий опір, який для кристалів Cd1-

xZnxTe може складати ≥1010 Ом·см, і 
рухливість − µe ~ 103 В·с. Час життя електронів 
становить τe ≈ 10-6 с, добуток рухливості носіїв 
на їх час життя µeτe ~ 10-3 В·с2; для дірок µh ~ 
50-80 В·с, τh  ~ 10-6 с, µhτg ~ 10-5 В·с2 [4].  

Незважаючи на ґрунтовні дослідження вла-
стивостей детекторних кристалів Cd1-xZnxTe, 
відсутні роботи, з детального вивчення 
природи точкових дефектів (ТД) у матеріалі, 
що є ключем до розуміння і контролю 
процесів, які відбуваються під час синтезу та 
післяростової термообробки кристалів CZT. 
Оскільки властивості зразків зумовлені, в 
першу чергу, співвідношенням домінуючих 
донорних і акцепторних (власних і 
домішкових) ТД, то для забезпечення серій-
ного виготовлення кристалів CZT з наперед 
заданими властивостями необхідно мати дос-
товірну інформацію про їх кількісний та якіс-
ний склад, залежність їх вмісту від темпера-

тури і тиску пари компонента, що дозволить 
спрямовано керувати цими процесами.  

Користуючись методом високотемператур-
них вимірювань ефекту Холла, можна 
визначити концентрацію домінуючих власних 
і домішкових ТД у матеріалі та зрозуміти їх 
природу [5]. Зокрема, у роботі [6], аналізуючи 
результати вимірювань ефекту Холла при 
температурах 500 − 1200 К під тиском пари Cd 
та Te, було пояснено природу ТД у CdTe. 
Установлено домінування власних точкових 
дефектів Cd +2

 i і V +2
 Te  при температурах від 

770 K (у CdTe, насиченому Cd), визначено 

ентальпії їхнього утворення (∆H(V +2
 Te ) = 

1.3 eV, ∆H(Cd +2
 i ) = 2.5 eV). Також показано, 

що дефекти V +2
 Te  домінують при низьких 

температурах, а Cd +2
 i  починають домінувати 

при температурах вище 930 К. Результати 
інтерпретовані за допомогою механізму 
квазіхімічних реакцій дефектоутворення 
Крегера. Створена модель і результати моде-
лювання показували задовільне узгодження з 
експериментом, як для тискових так і для 
температурних залежностей. Деякі спроби 
розглянути структуру ТД для CZT зроблені у 
[7-8]. Також відома спроба дослідити природу 
ТД CZT методами фотолюмінесценції та 
електронного парамагнітного резонансу [9]. 
Систематичних досліджень поведінки детек-
торних кристалів Cd1-xZnxTe в умовах високо-
температурної рівноваги ТД (ВТРТД) раніше 
не проводилося. Мета нашої роботи – дослі-
дити поведінку ТД за умов ВТРТД у CZT, 
легованому Індієм, вимірювання електропро-
відності та ефекту Холла при високих темпе-
ратурах під різними тисками пари Кадмію.  
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Методика експерименту 
Монокристали для досліджень вирощува-

лися методом Бріджмена. Вихідні матеріали − 
Телур, Кадмій та Цинк бралися у мольному 
співвідношенні 1:0.9:0.1. Концентрація Індію в 
розплаві становила  ~3·1016 см-3. Досліджувані 
зразки CZT вирізали на струнній різці у формі 
прямокутних паралелепіпедів перпендикуляр-
но до осі росту кристала. Потім їх шліфували 
та полірували алмазними порошками. Відполі-
рований механічно зразок травили у броммета-
нольному або біхроматному травнику при 
кімнатній температурі протягом 60 с. До 
отриманих зразків під дією електричного роз-
ряду приварювали 6 вольфрамових контактів. 
Зразки поміщалися у кварцові ампули з 
наважкою надлишку кадмію, які евакуювали і 
поміщали у двозонну піч опору. Першій зоні 
відповідала зона зразка, другій – компоненту, 
температурою якої можна було регулювати 
тиск пари Cd, оскільки там була найнижча 
температура запаяної ампули. Температура 
нижньої зони завжди була, як мінімум, на 20 
градусів меншою за температуру зони зразка 
для запобігання осадженню компонента на 
зразку. За такої різниці температур досягався 
максимальний тиск пари Кадмію (PCd,max) за 
даної температури зразка. Вимірювання 
проводили 6-зондовим методом, подаючи на 
зразок постійну напругу (1 − 2 В).  

 
Результати та обговорення 

Для аналізу було виготовлено декілька 
зразків, вирізаних з початкової частини злитка, 
але в роботі наводяться результати для одного 
з них, який виявив найбільш типові 
властивості. За кімнатних температур зразок 
володів n-типом провідності і мав опір, вищий 
за 5·1010 Ом·см, як випливає з вимірювань 
вольт-амперних характеристик (рис. 1).  
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Рис. 1. Вольт-амперна характеристика зразка 

CZT:In (Т = 300 К) 
 
Метод високотемпературних вимірювань 

має температурне обмеження у використанні, 
бо при 300 К виготовлені приварні вольф-

рамові контакти не є омічними. З підвищенням 
температури до 450 − 500 К проблема зникає, 
що контролюється чіткою зміною знака сиг-
налів на протилежний з усіх вимірювальних 
пар контактів при зміні полярності напруги 
живлення. Після нагрівання зразка до 670 К і 
наступного охолодження спостерігався n-р 
перехід, що видно на рис. 2, де зображено 
часові залежності рухливості носіїв заряду 
(лінія 1) від температури (лінія 2) і зони 
кадмію (лінія 3). Після зміни типу провідності 
зі зниженням температури рухливість дірок 
зростала, що пов’язано зі зменшенням їх 
розсіювання на теплових коливаннях ґратки. 
Нагрівання від 470 до 750 К показало, що 
інверсія типу провідності відбулася знову при 
тій же температурі ~600 К, проте вже при 700 
К зміни набувають незворотного характеру і 
р-тип провідності в цьому зразку вже не 
проявлявся протягом усього циклу 
вимірювань. Характер зміни рухливості носіїв 
заряду можна простежити на рис. 3. На 
початку вимірювань зразок володів 
провідністю p-типу (крива 1). Циклічні 
нагрівання зразка до температури 770 К і 
охолодження до 470 К поступово перевели 
зразок через біполярну провідність в 
електронну.  
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Рис. 2. Часові залежності рухливості носіїв заряду 

(лінія 1) від температури зразка (лінія 2) і зони 
кадмію (лінія 3) для зразка CZT:In 
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Рис. 3. Залежність рухливості носіїв заряду зразка 

CZT:In від температури; 1 − 3 – послідовність 
вимірів. Штрихові лінії - рухливості для 

нелегованого CdTe n- та p-типу 
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Наступне нагрівання зразка вище 850 К 
повністю змінює поведінку носіїв заряду – 
зразок набув чіткої електронної провідності у 
всьому інтервалі температур, подібно до 
нелегованого CdTe n-типу (пунктирна лінія). 
Проте термообробка при 1173 K виявляє 
цікавий аспект поведінки рухливості електро-
нів – при охолодженні зразка від 500 до 450 К 
вона зменшується до 450 (замість типових 650 
см2/В·с) і далі знову зростає до 730 − 750 
см2/В·с. Наступне нагрівання зразка зумовлює 
значення рухливості помітно вищі, ніж при 
охолодженні, і лише при 750 К значення рух-
ливості електронів при нагріванні й охолод-
женні практично збігаються. Ці результати 
відтворювалися при термоциклюванні в 
інтервалі 370-1170 К.  

Причиною формування стабільного елек-
тронного типу провідності може бути посту-
пова дифузія атомів кадмію у зразок, що 
зумовлюють електронний тип провідності 
завдяки наступним процесам:  

• утворенню власних міжвузлових 

донорів Cd +

i

2  та V +

Te

2  (рівн. 1-2); 

• анігіляції вакансій кадмію, які 
зумовлюють діркову провідність 
матеріалу (рівн. 3); 

• руйнуванню асоціатів індій-вакансія 
кадмію (рівн. 4), які зумовлювали 
високий опір кристалу. 

Cd(g) ↔ Cd +

i

2  + 2е− (1) 

Cd(g) ↔ Cd o

Cd + V +

Te

2  + 2е− (2) 

Cd(g) + V −2
Cd ↔ Cd o

Cd  + 2е− (3) 

Cd(g) +  (In +

Cd V −2
Cd )− ↔ In +

Cd  + Cd o

Cd + 2е− (4) 

Цікаве явище спостерігалося під час три-
валої витримки зразка при температурі 750 К і 
PCd,max (рис. 4.) Нагрівання до цієї температури 
зумовлює зростання питомої провідності σ, 
при витримці в цих умовах вона злегка зростає 
і на її значення не впливають різкі зміни (як 
збільшення, так і зменшення) тиску пари Cd. 
Семигодинне знаходження зразка в цих умо-
вах призвело до стабілізації питомої провід-
ності на рівні ~ 1.6·10-2 (Ом·см)-1. Нагрівання 
до 870 К дещо підвищило значення σ, проте 
різке підвищення тиску пари Кадмію 
спричинило до стрибка електропровідності на 
1,5 порядку (приблизно у 25 разів). 
Аналогічний стрибок спостерігався і в 
концентрації електронів. Одночасно відбулися 
і зміни в рухливості носіїв заряду (зменшення 
в 3 рази − від 37 до 12 см2/В·с, але протягом 40 
хвилин попередні значення відновилися (рис. 
5). 
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Рис. 4. Фрагмент часової залежності 

електропровідності (лінія 1) від температури зразка 
CZT:In (лінія 2) і кадмію (лінія 3) 
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Рис. 5. Фрагмент часової залежності рухливості 
носіїв заряду (лінія 1) від температури зразка 

CZT:In (лінія 2) і кадмію (лінія 3) 
 

Аналізуючи графіки залежності концен-
трації носіїв заряду від температури і часу 
(рис. 6), бачимо, що спочатку концентрація 
носіїв заряду закономірно підвищувалась із 
ростом температури. Проте при витримуванні 
при 750 К концентрація електронів лише дещо 
зросла, незважаючи на сталу температуру, 
виходячи на рівень ~4·1015 ат/см3. Зміна тиску 
пари компонента не впливала на концентрацію 
електронів. Нагрівання до 770 К і різке 
підвищення тиску пари кадмію привело до 
стрибка концентрації електронів майже на 2 
порядки (~2·1017 ат/см3). Довготривала вит-
римка зразка (незалежно від числа циклів 
нагріву-охолодження) в умовах PCd,max при 
770 К приводить до зменшення концентрації 
електронів до рівня ~2·1015 ат/см3. Очевидно, 
має місце певна структуризація точкових 
дефектів у зразку, для якої необхідний довгий 
у часі відпал при температурі ~770 К. У цих 
умовах концентрація носіїв заряду, їх рух-
ливість і провідність не змінюється, тобто 
зразок знаходиться у стані стійкої термо-
динамічної рівноваги.  

З результатів тривалих вимірів концентра-
ції носіїв заряду при різноманітних темпе-
ратурах і тисках пари кадмію видно (рис. 7), 
що змінюючи термодинамічні умови 
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експерименту, можна керувати концентрацією 
електронів (у деяких умовах і типом провід-
ності) в межах декількох порядків. Найбільш 
важливою для досліджень залишається темпе-
ратура ~870 К, яка дозволяє як збільшувати, 
так і зменшувати концентрації носіїв заряду 
приблизно на 2 порядки. Явища, які відбу-
ваються при цій температурі, перш за все, 
мабуть пов’язані з плавленням включень 2-ї 
фази (найімовірніше, телуру), виходом з них 
абсорбованих домішок, а також наступним 
генеруванням домішок у новоутворених 
включеннях [10]. 
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Рис. 6. Залежність концентрації носіїв заряду  

(лінія 1) від температури зразка (лінія 2) і кадмію 
(лінія 3) для зразка CZT:In 
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Рис. 7. Температурна залежність концентрації 
електронів в зразку CZT:In; 1-3 – послідовність 

вимірів 
 

Аналізуючи залежності концентрації елек-
тронів від тиску пари Кадмію при сталій 
температурі (рис. 8), бачимо, що відповідні 
лінії для зразка CZT лежать нижче ліній для 
нелегованого CdTe. Нахили таких залежностей 
становлять: 0,31 для 1170 К, 0,25 для 1070 К і 
0,2 − 0,25 для 970 К. Нахил, який дорівнює 1/3 
для 1170 К, свідчить про домінування власних 
двозаряджених донорних точкових дефектів. У 
CdTe в даній області домінують двозарядні 

міжвузлові атоми Кадмію Cd
+2

 i  [6], очевидно, 
що і в нашому випадку маємо аналогічну 
ситуацію, оскільки вміст цинку в кристалах 
невисокий, та й тиск пари цього металу 
нижчий, ніж у кадмію. Відхилення від ліній 

для нелегованого CdTe (рис. 8) у бік 
зменшення концентрації електронів можна 
пояснити як зміцненням ґратки CdTe при 
введенні Цинку, що повинно вплинути на 
зростання ентальпії утворення власних донорів 
у матриці CZT, зокрема Кадмію, так і 
збільшенням кількості вакансій цинку, що 
характерно для ZnTe. 

V o

Zn  + 2e −
↔ V −2

Zn  (5) 

Зменшення значень нахилів при переході 
від 1173 К до 973 К, очевидно, пов’язане з 
зменшенням концентрацій власних дефектів і 
зростанням впливу домішкової провідності. 
Для ізотерм, проміряних при температурах 670 
і 770 К залежності від тиску пари Кадмію не 
спостерігалося, що зумовлено впливом доміш-
ки Індію. У цьому випадку рівняння електро-
нейтральності можна записати так: 

 [е−] = [In +

Cd ]  (6) 

Вимірювання ізобаричних залежностей 
концентрації електронів (сталий тиск пари 
кадмію) дозволив розрахувати ентальпії гене-
рації електронів у встановлених термодина-
мічних умовах (рис. 10 і табл. 1). З підви-
щенням температури і тиску пари кадмію 
нахили ліній зростали від 0.62 еВ при 0.01 атм 
до 0.93 еВ при 1 атм., що вище відповідних 
значень для нелегованого CdTe, але самі лінії 
залежностей були розташовані нижче відпо-
відних ліній для CdTe. Як було показано вище, 
це пов’язано з присутністю значної кількості 
вакансій цинку, які поводять себе як 
акцептори. При нижчих температурах і тисках 
пари Кадмію PCd = 0.001 та 0.0001 атм, 
концентрація електронів практично не зале-
жала від температури, що зумовлено доміш-
ковою провідністю індію. Перехід від доміш-
кової провідності до зумовленої власними 
носіями, починався при ~770 К. 
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Рис. 8. Ізотермічні залежності концентрації носіїв 
заряду від тиску пари Кадмію для зразка CZT:In 

(пунктирні лінії – ізотерми для нелегованого CdTe) 
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Таблиця 1.  
Ентальпія генерації електронів для ізобаричних залежностей концентрації електронів при 600-1100 К в 

легованому Індієм CZT (рис. 9) 

№ ізобари Тиск пари Cd для відповідної 
ізобари, атм 

∆H, еВ Температурний інтервал для ізобари, K 

1 1 0.93 1169 - 1085 
2 0.33 0.81 1021 - 977 
3 0.1 0.72 975 - 902 
4 0.01 0.62 876 - 783 
5 0.001 0.09 779 - 683 
6 0.0001 0 680 - 613 
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Рис. 9. Ізобаричні залежності концентрації носіїв 
заряду (табл. 1) від температури для зразка CZT:In 
(пунктирні лінії – ізобари для нелегованого CdTe, 

див. табл. 1) 
 

Висновки: 
Уперше проведено дослідження електрич-

них характеристик кристалів Cd1-xZnxTe:In в 
умовах високотемпературної рівноваги точко-
вих дефектів. Проаналізовано вплив термо-
обробки і відхилення від стехіометрії на 
концентрацію носіїв заряду. Помічено різке 
збільшення (~1,5-2 порядки) електропровід-
ності та концентрації електронів під час 
відпалу зразка при температурі 770 К. 
Проведено порівняння отриманих даних із 
нелегованим CdTe у світлі теорії квазіхімічних 
реакцій Крегера. Установлено, що при темпе-
ратурі 1173 К нахил залежності концентрації 
електронів від тиску пари Кадмію складає 1/3, 
що свідчить про домінування в даній області 

ТД Cd +2
 i , як і для нелегованого CdTe; при 

нижчих температурах спостерігається значний 
вплив домішкової провідності, зумовленої 
присутністю домішки індію у кристалі. З ізоба-
ричних залежностей визначено ентальпії 
генерації електронів для даних термодина-
мічних умов. 
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Summary 

Nakonechnyi I., Fochuk P., Panchuk O. 

THE STUDY OF POINT DEFECT NATURE IN Cd1-XZnXTe:In SINGLE CRYSTALS 

Experimental studies of electrical properties of Cd1-xZnxTe:In single crystals during the high-temperature 
point defects equilibrium were held for the first time. We investigated the influence of thermal treatment and 
the deviation of stoichiometry on electron concentration. The abrupt increase (~1,5-2 order of magnitude) of 
conductivity and electron concentration during the sample annealing at 770 K was observed. Data in the 
framework of Kröger’s theory of quasichemical reactions were analyzed and the results with undoped CdTe 
were compared. It was revealed that the slope of the electron concentration versus cadmium pressure at 

constant temperature of 1173 K was equal to 1/3. The slope indicates Cd +2
 i defects dominating in this area 

(the same as for the undoped CdTe). The measurements below 1073 K showed considerable influence of 
dopant conductivity caused by Indium doping. Enthalpies of electron generation for given thermodynamic 
conditions from isobaric dependences were obtained.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ АГРЕГАТИВНОЇ ТА СЕДИМЕНТАЦІЙНОЇ 
СТІЙКОСТІ ДИСПЕРСНОЇ ФАЗИ ВОДНИХ СУСПЕНЗІЙ 

Установлено, що агрегативні процеси у водних суспензіях каоліну та синтетичного алмазного порошку 

відбуваються, в основному, за флокуляційним механізмом. Седиментаційна стійкість утворених агрегатів 

визначається процесами взаємодії, адсорбованих на їх поверхні макромолекул полімерів. 

Ключові слова: агрегативне структурування, суспензія, макромолекули, флокули, седиментаційна 

стійкість, складові розклинюючого тиску, оптична густина. 

 

Проблема дослідження агрегативного  
структурування дисперсної фази водних 
суспензій пов’язана з вивченням впливу різних 
фізико-хімічних факторів на міжчастинну 
взаємодію, яка є основою цих процесів [1]. 
Особливо це стосується флокуляційних 
процесів, визначальних в агрегативному 
структуруванні полідисперсних систем, що 
мають частинки нано- та мікронних розмірів. 
Такі системи можуть володіти різною 
кінетичною (седиментаційною) стійкістю 
залежно від структури агрегатів-флокул [2]. 
Раніше вже проводилися дослідження 
агрегативних коагуляційно-флокуляційних 
процесів  у водних суспензіях синтетичних 
порошків і природних мінералів [3-5].  Дана 
робота є продовженням таких досліджень. Але 
в ній ставиться завдання взаємопов’язати 
специфіку утворення коагуляційно-
флокуляційних структур з фізико-хімічною 
структурою поверхні частинок і дисперсійного 
середовища, дати оцінку її впливу на 
седиментаційну стійкість дисперсної фази 
суспензій. Це дозволить науково обгрунтовано 
вибирати як  хімічні добавки, так і спосіб їх 
введення у суспензію для інтенсифікації 
процесів регулювання агрегативною та 
седиментаційною стійкістю дисперсної фази, 
що знайде практичне застосування в 
різноманітних технологічних процесах.  

Об’єктами дослідження були : 
а) Каолін Глуховецького родовища 

(Україна, Вінницька область). 
Каолін – глиниста гірська порода, що 

складається переважно з мінералу каолініту 
(90%). Містить домішки кварцу, гідрослюд та 
ін. 

б) Синтетичні алмазні (СА) порошки з 
середніми розмірами частинок 10мкм та 1мкм 
{СА(10) та СА(1)}.  

Як хімічні добавки використовували 
водорозчинні полімери поліакриламід (ПАА) - 
відносна молекулярна маса Mr=6,0·106, 

поліетиленоксид (ПЕО) – відносна 
молекулярна маса  Mr=2,5·106 та катіонактивна 
ПАР – бісчетвертинна амонієва сіль, похідна 
етилендіаміну (Етоній) 

 

 
 
R = СН2СООС10Н21. 

Розрахунок енергетичних і силових 
характеристик в даних системах необхідний 
для з’ясування ролі  фізико-хімічних факторів 
на міжчастинні взаємодії, а отже, і 
структурування дисперсної фази суспензій з 
метою регулювання процесами утворення 
флокул.  

Процес парної міжчастинної взаємодії 
визначається, в першу чергу, такими 
складовими розклинюючого тиску: молеку-
лярно-дисперсійною, електростатичною та 
структурною. Енергетичні характеристики цих 
складових розраховуються за формулами,  
наведеними в [1,6]. 

Для системи з двох частинок різних 
радіусів а1 і  а2 (полідисперсність П) вираз для 
енергії молекулярно-дисперсійного притяган-
ня має такий вигляд:  

)1(6)(6
1

21

21

Пh

ПAa

ааh

аAа
Um

+
−=

+
−= ,       (1) 

де А – константа Гамакера, h – найкоротша 
відстань між поверхнями взаємодіючих 
частинок, λπ /20 hp =  (λ  – характеристична 

довжина хвилі 10-7 м) – фактор, що враховує 
швидкість поширення електромагнітних хвиль 
в середовищі і яким можна знехтувати для 
відстаней менше 50 нм.  

Розрахунок енергії електростатичного 
відштовхування проводили згідно  формули:   
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де 0ϕ – поверхневий потенціал частинок, χ  – 

параметр Дебая подвійного електричного шару 
(ПЕШ). 

Розрахунок проводили для різних за 
величиною параметрів Дебая, а саме від 

1710 −= мχ  до 1910 −= мχ . 

Структурну складову розклинюючого тиску 
розраховували за формулою: 









−

+
=

l
l

h
k

П

Пa
U s exp

)1(

2 21π ,                     (3) 

де K , l  – константи, які характеризують 
пружні властивості та розміри приповерхне-
вого структурованого адсорбційно-зв’язаного 
шару води.  

Розрахунок сумарної енергії парної 
міжчастинної взаємодії різних за розмірами 
частинок дає можливість оцінити вплив того 
чи іншого фізико-хімічного фактору поверхні 
та дисперсійного середовища на параметри 
процесів структурування агрегатів частинок.  

Ми розглядали залежність величин 
екстремумів енергії парної міжчастинної 
взаємодії в одиницях енергії теплового руху 
частинок, оскільки броунівський рух мікро-
частинок суттєвий фактор, який перешкоджає 
утворенню стабільних міжчастинних агрегатів. 
Розрахунок енергетичних характеристик 
парних міжчастинних взаємодій проводили 
методом Matc-Cart, вибравши крок ітерації 2 
нм, що дозволяло з високою точністю 
визначати локалізацію енергетичних екстре-
мумів на потенціальних кривих. 

Для оцінки впливу того чи іншого фізико-
хімічного фактору на міжчастинні асоціативні 
взаємодії ми змінювали певні фізико-хімічні 
характеристики частинок чи дисперсійного 
середовища, залишаючи інші характеристики 
постійними. Внаслідок цього встановлено, що 
величини енергетичних екстремумів залежать 
від фізико-хімічних характеристик поверхні 
частинок та дисперсійного середовища. Так, 
велику роль у процесах агрегативного 
структурування дисперсної фази суспензій 
відіграє їх полідисперсність П, що свідчить 
про суттєву роль явища взаємної флокуляції у 
процесах агрегативного структурування в 
досліджуваних суспензіях (рис.1). За заданих 
величинах фізико-хімічних характеристик 
поверхні частинок та дисперсійного сере-
довища, які характерні для досліджуваних 
систем, потенціальна крива володіє двома 
енергетичними мінімумами і потенціальним 
бар’єром, який перешкоджає процесу 
коагуляції частинок дисперсної фази. Перший, 
досить глибокий і вузький енергетичний 
мінімум знаходиться на мінімальній відстані 

між поверхнями частинок 4-6 нм, і  локалізація 
частинок на цій відстані забезпечує високу 
ймовірність утворення коагуляційного асо-
ціату частинок. Але щоб взаємодіючі частинки 
знаходилися на відстанях першого енерге-
тичного мінімуму, їм необхідно володіти 
високою кінетичною енергією для подолання 
енергетичного бар’єра, який знаходиться на 
найкоротшій відстані 10÷15 нм між поверх-
нями частинок [7]. Водночас локалізація 
другого енергетичного мінімуму нечітка 
(екстремум приблизно при 40 нм). Для таких 
відстаней між поверхнями взаємодіючих 
частинок характерний  процес утворення 
розпушених за структурою агрегатів (флокул), 
які містять іммобілізовану воду, причому цей 
процес характеризується досить високою 
ймовірністю, яка зростає симбатно полі-
дисперсності. Механізм процесу полягає в 
тому, що мала за розмірами частинка попадає 
в поле молекулярного притягання великої і 
локалізується на певній, енергетично вигідній 
відстані. Характерно, що симбатно величині 
полідисперсності зростають не тільки абсо-
лютні величини як 1-го так і 2-го енергетичних 
мінімумів, але й енергетичний бар’єр.  

 

 
Рис.1. Залежність величин екстремумів 
потенціальної енергії (в од.kT)   парної 

міжчастинної взаємодії від найкоротшої відстані 
між поверхнями частинок при різних величинах  
полідисперсності П:  1( кр.1), 2,5 (кр.2),  5 (кр.3), 

7,5 (кр.4), 10 (кр.5), 15 (кр.6). 
Величини    r=1,5 мкм, А=10-20Дж, ψ=25 мВ,  

χ=108м-1, К=5·106н/м2,  l=1нм.  
 

Суттєва зміна характеру потенціальної 
кривої відбувається внаслідок зменшення 
поверхневого потенціалу частинок та ущіль-
ненні структури ПЕШ навколо частинок, що 
досягається введенням електролітів, особливо 
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неіндиферентних. Розрахунки показують, що 
адсорбційний потенціал поверхні частинок 
суттєво впливає лише на величини екстре-
мумів енергетичного бар’єра та 1-го 
потенціального мінімуму. В даному випадку 
система характеризується досить глибоким 1-м   
енергетичним мінімумом, у якому локалізація 
можлива навіть при незначному зменшенні 
величини поверхневого потенціалу, коли зни-
кає енергетичний бар’єр, який  перешкоджає 
локалізації взаємодіючих частинок на 
оптимальних відстанях. Отже, електричний 
заряд поверхні частинок визначає, в першу 
чергу, їх здатність до коагуляційного 
структурування і практично не впливає на 
флокуляційні процеси. Водночас на величину 
2-го енергетичного мінімуму впливає 
структура ПЕШ (параметр Дебаяχ ), причому 

абсолютне значення цього мінімуму симбатне  
величині параметра χ , тобто зростає унас-

лідок ущільнення структури ПЕШ. Розмита 
структура ПЕШ (малі значення величин 
параметра Дебая) сприяє симбатному росту 
величини потенціального бар’єра. 

У полідисперсних суспензіях розмір части-
нок дрібної фракції мало впливає на 
енергетичний бар’єр, зате досить сильно 
впливає на величини 1-го та 2-го енергетичних 
мінімумів. Спостерігається, в першу чергу, 
зростання глибини 1-го енергетичного 
мінімуму і деяке його зміщення ближче до 
поверхні великої частинки (1.5÷2 нм). На 
локалізацію 2-го  широкого енергетичного 
мінімуму це практично не впливає, але він стає  
глибшим.  

Великий вплив на характер потенціальної 
кривої, особливо її 1-го енергетичного 
мінімуму, справляє величина константи 
Гамакера, яка характеризує молекулярно-
дисперсійне притягання частинок (рис.2). 
Причому величина мінімальної відстані між 
поверхнями частинок, якій відповідає 
утворення коагуляційного асоціату частинок, 
антибатно залежить від величини константи А, 
а глибина енергетичного мінімуму - симбатно.  

Величини енергії структурної складової 
розклинюючого тиску дуже сильно впливають 
на глибину та локалізацію 1-го енергетичного 
мінімуму, зокрема за рахунок константи К 
пружного відштовхування приповерхневих 
адсорбційно-зв’язаних  з поверхнею частинок 
шарів води. Водночас вона практично не 
впливає на локалізацію та величину  
енергетичного бар’єра та 2-го енергетичного 
мінімуму. Це пов’язано з тим, що дія 
структурної складової розклинюю чого тиску  
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Рис.2. Залежність величин екстремумів 

потенціальної енергії (в од.kT) парної міжчастинної 
взаємодії від  величин константи Гамакера А.  

Полідисперсність суспензії П=10,  величини   r=1,5 
мкм ,    ψ=25 мВ,  χ=108м-1, К=5·106н/м2,  l=1нм.  
Кр. 1 –глибина 1-го енергетичного мінімуму,  

кр.2- величина потенціального бар’єра,  
кр.3- глибина 2-го енергетичного мінімуму. 

 
проявляється, в основному, на коротких 
відстанях між поверхнями частинок (до 10 нм), 
у межах розмірів структурованого шару  
адсорбційно-звязаної води, який характери-
зується величиною константи l. 

Саме наявність приповерхневого структур-
рованого шару адсорбційно-зв’язаної води в 
більшості випадків виключає реалізацію 
процесу коагуляції і при цьому не впливає на 
флокуляцію (глибина 2-го енергетичного 
мінімуму не змінюється залежно від параметра 
l). 

Розрахунок потенціальної енергії парної 
міжчастинної взаємодії для сферичних части-
нок, згідно з теорією Дерягіна-Хесселінка-
Врія-Овербека [8] засвідчує, що адсорбція 
макромолекул полімеру за відповідних фізико-
хімічних характеристик макромолекулярного 
клубка на поверхні частинок може забезпечити 
стабільність частинок дисперсної фази (рис.3). 
При цьому важливу роль відіграє гідратація 
адсорбційних шарів на поверхні частинок, яка 
є наслідком зв’язування води гідрофільними 
групами полімерів. Механізм цього явища 
полягає в тому, що між частинками, на 
поверхні яких є адсорбційна мікрофаза 
макромолекулярного клубка, має місце 
стеричне відштовхування за рахунок макро-
молекулярних ланцюгів, які простягаються в 
напрямку від поверхні на відстань до 30 нм. 
Природа цього відштовхування пов’язана із  
просторовою взаємодією ланок макромолеку-
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лярних ланцюгів, що перешкоджає упорядку-
ванню структури парного асоціату частинок 
[9].  
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Рис.3. Залежність екстремумів потенціальної 

енергії (в од.kT)  парної міжчастинної взаємодії від  
концентрації петель і хвостів макромолекулярного 
адсорбційного шару полімеру υ·10-15м-2. Величини  
полідисперсності П=10,   r=1,5 мкм, А=5·10-20Дж, 

ψ=10 мВ,  χ=2,5108м-1, К=5·106н/м2, l=1 нм.  
кр. 1 –глибина 1-го енергетичного мінімуму ,  

кр.2- величина потенціального бар’єра,  
кр.3- глибина 2-го енергетичного мінімуму. 

 
Практично всі залежності  оптичної густини 

водної суспензії Каоліну від часу седиментації 
у присутності хімічних добавок описуються  
експоненціальною залежністю, коефіцієнти 
якої визначали обробкою експериментальних 
результатів методом Matc-Card. Це давало 
можливість з високою точністю апрокси-
мувати залежність до початкового значення 
t=0, визначаючи при цьому D0 та оптичну 
густину в кінці 7-ї хвилини седиментації D7. 
При цьому величина D0 характеризує 
агрегативний стан суспензії на початок 
седиментаційного процесу. Утворені агрегати 
частинок седиментаційно нестійкі,  тому 
величини D0 невеликі. Величина D7, якщо її 
порівнювати з D0, характеризує процес 
седиментації малих за розмірами частинок і 
агрегатів, які не встигли осісти на початку. 

Ці величини оптичної густини залежать від 
концентрації хімічних добавок (рис.4-7).  Хід 
залежностей для 0 хвилини та 7-ї хвилини 
седиментації подібний і відрізняється лише 
величинами. Це свідчить про те, що 
встановлення адсорбційної рівноваги і реаліза-
ція флокуляційного процесу відбувається дуже 
швидко (протягом 10-:30 секунд), що і 
визначає подальшу  седиментацію утворених 
флокул. Вплив природи та структури 

макромолекулярного ланцюга на агрегативно-
флокуляційне структурування суспензії  дещо 
більш виражений для полімеру ПАА, ніж для 
ПЕО. При цьому спостерігається чергування 
зон седиментаційної нестійкісті та стабілізації 
дисперсної фази суспензії, що пов’язане з 
конфірмаційними перетвореннями структури 
макромолекулярного ланцюга полімерів.  

При дуже малих концентраціях (С менше 
0,005 кг/м3) ПАА, проявляючи флокулюючу 
здатність, викликає седиментаційну нестій-
кість дисперсної фази суспензії (рис.4, кр.1,3). 
Водночас ПЕО до концентрації 0,0025 кг/м3 
флокулює, забезпечуючи седиментаційну 
нестійкість дисперсної фази, а з подальшим 
зростанням концентрації стабілізує її. З 
подальшим ростом концентрації ПАА  
спостерігається процес стабілізації дисперсної 
фази суспензії, але вже при концентрації 
0,0035 кг/м3 спостерігається дестабілізація, яка 
супроводжується седиментацією флокул (кр.1-
3), а ПЕО в цьому діапазоні концентрацій її 
дестабілізує (кр.2,4). Отже, в області високих 
концентрацій полімерів у обох випадках 
спостерігається їх дестабілізуюча дія на 
дисперсну фазу суспензії, яка  більш виражена 
для полімеру ПАА. 
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Рис.4.  Залежність величин оптичної густини 

(кр.1,2 початкові значення, кр.3,4 кінцеві значення 
в кінці 7-ї хв..седиментації) водної суспензії 

Каоліну (5 кг/м3) від концентрації (кр.1,3 ПАА, 
кр.2,4 ПЕО). 

 
Указані явища, можливо, пов’язані з 

конформаційними структурами в розчинах 
полімерів і здатністю їх макромолекул 
адсорбуватися на поверхні частинок каоліну. 
Макромолекулярні ланки ПАА, на відміну від 
ПЕО, здатні утворювати водневі зв’язки з 
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поверхневими гідроксилами частинок глини, 
концентрація яких досить висока [9]. 
Внаслідок цього має місце більш ефективний 
адсорбційний процес на поверхні частинок 
глини у випадку ПАА і сприяє, за рахунок 
утворення міжмолекулярних і внутрішньо-
молекулярних Н-звязків, формуванню адсорб-
ційної мікрофази, яка за неповного заповнення 
поверхні частинок сприяє ефективному 
агрегуванню дисперсної фази за рахунок 
флокуляції [10]. Подальше заповнення 
поверхні частинок глини адсорбційною 
мікрофазою ПАА викликає прояв ефекту 
відштовхування макромолекулярних ланцюгів 
адсорбційної мікрофази сусідніх взаємодіючих 
частинок, що сприяє певній стабілізації 
дисперсної фази. У подальшому сформована 
щільна адсорбційна мікрофаза сприяє 
міжчастинним взаємодіям, і це дещо 
дестабілізує дисперсну фазу за рахунок 
агрегації частинок [11]. Але необхідно 
враховувати ефект стабілізації дисперсної 
фази за рахунок ентропійного фактору, який у 
деяких випадках може переважати внесок  
молекулярно-дисперсійної взаємодії адсорб-
ційної мікрофази полімерів на поверхнях 
частинок глини. 

Макромолекули ПЕО гірше, ніж ПАА 
адсорбуються на поверхні частинок каоліну, а 
отже, їх флокулююча здатність дещо менша і 
прояснення дисперсійного середовища не таке 
ефективне. Але в області високих концен-
трацій ПЕО дестабілізує дисперсну фазу 
глинистої суспензії. Це пов’язано з тим, що 
макромолекули полімеру ПЕО здатні 
зменшувати гідродинамічний опір водного 
середовища, що позитивно сприяє агрегу-
ванню частинок глини у флокули, які щільні за 
структурою і добре седиментують. 

Якщо суспензію Каоліну поетапно оброб-
ляти розчином КПАР Етонію та полімером, то 
ми забезпечимо досить ефективне прояснення 
дисперсійного водного середовища від 
тонкодисперсних зависів глинистого мінералу 
(рис.5). Причому, в присутності ПАА (кр.1,3) 
утворені флокули ефективніше седиментують, 
ніж у випадку дії ПЕО (кр.2,4). В області 
вищих концентрацій полімерів ефект їх дії на 
дисперсну фазу суспензій стабілізуючий, 
причому для ПАА сильніший, ніж для ПЕО . 
Указані ефекти пов’язані з модифікацією 
поверхні частинок адсорбованими хімічними 
добавками. 

Оскільки поверхня каоліну характерризу-
ється високим ступенем гідрофільності, то 
навколо частинок є адсорбційно-зв’язаний 
структурований шар води, що пов’язано зі 
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Рис.5. Залежність величин оптичної густини (кр.1,2 
початкові значення, кр.3,4 кінцеві значення в кінці 

7-ї хв.седиментації) водної суспензії Каоліну 
(5 кг/м3) від концентрації (кр.1,3 ПАА, кр.2,4 ПЕО). 

Концентрація Етонію 0,2 мл (5г/л). 
 
здатністю поверхневих функціональних 
центрів утворювати з молекулами води  
водневі зв’язки [10]. Внаслідок адсорбції 
катіони Етонію руйнують приповерхневий шар 
структурованої води, гідрофобізують 
поверхню частинок глини і сприяють їх 
агрегації, внаслідок гідрофобних взаємодій 
[12]. Це викликає утворення первинних 
агрегатів (коагулятів) частинок глини, які 
характеризуються щільним упакуванням 
частинок. Введення полімеру сприяє 
подальшому флокуляційному структуруванню 
дисперсної фази каоліну, попередньо 
агрегованої за допомогою Етонію. При 
низьких концентраціях полімерів відбувається 
флокуляція з наступною седиментацією, а з 
подальшим зростанням концентрації полімерів 
спостерігається чергування зон дестабілізації 
та стабілізації дисперсної фази суспензій 
каоліну. 

Для суспензій СА порошку характерна 
кінетична (седиментаційна) нестійкість, яка 
визначається природою дисперсійного 
середовища, фізико-хімічним станом поверхні 
та розмірами частинок дисперсної фази. 

Характер зміни оптичної густини D з часом 
визначається багатьма факторами, а саме: 
агрегативними процесами в суспензії, 
в’язкістю середовища, броунівським рухом 
частинок, формою, розмірами, густиною 
частинок та їх агрегатів. Характер 
приготування суспензії, робочі розміри кювети 
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та інші фактори мають вплив на оптичні 
параметри суспензії. Експериментальні криві 

)(tfD =  максимально апроксимуються екс 

поненціальною функцією 
)exp(0 ntDD = , 

де D0 - оптична густина в початковий 
момент часу t=0, n - параметр флокуляції, який 
кількісно характеризує процес прояснення 
суспензії, коефіцієнт кореляції становив 
0,85 ÷0,98. 

Як видно із рис.6, для порошку СА(10) 
величини D0 зі зростанням концентрації 
полімерів зменшуються (кр.1,2), причому цей 
ефект більш виражений для ПЕО, тобто цей 
полімер ефективніше агрегує дисперсну фазу 
СА(10) порошку. Вважаючи, що структура 
поверхні частинок СА порошку мікромозаїчна, 
можна вважати, що завдяки більшій здатності 
макромолекул ПЕО до гідрофобних взаємодій 
вони будуть  оптимально адсорбуватися на 
поверхні частинок, створюючи на ній щільну 
адсорбційну мікрофазу, яка сприяє агрегу-
ванню дисперсної фази СА-порошку [13,14]. 
Помітна стабілізація спостерігається лише для 
7-ї хвилини седиментації у випадку дії 
полімеру ПАА (кр.3). Можна припустити, що 
полярні функціональні групи макромолекул 
ПАА гірше, ніж ПЕО, адсорбуються на 
поверхні частинок СА-порошку. Унаслідок 
цього має місце певний розподіл сегментів 
макромолекулярного ланцюга від поверхні 
вглиб розчину. Але адсорбційні шари макро-
молекул можуть взаємопроникати завдяки 
зближенню частинок, що дає певний внесок в 
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Рис.6. Криві залежності оптичної густини D0 

(кр.1,2) і D7 (кр.3,4) водної суспензії (2,5 кг/м3) 
порошку СА(10) від концентрації ПАА (кр.1,3) та 

ПЕО (кр.2,4). 

енергію міжчастинних взаємодій [15]. 
Просторова взаємодія таких адсорбованих 
макромолекулярних ланцюгів призводить до 
зростання ентропії системи, а отже, і до  
стабілізації дисперсної фази порошку. 

Для порошку СА(1) ефекти стабілізації в 
присутності ПАА (кр.1,3) та дестабілізації в 
присутності ПЕО (кр.2,4) більш помітні 
(рис.7). Це пов’язане з тим, що окремі 
частинки такого порошку практично не 
седиментують, і лише завдяки зміні 
дисперсного стану суспензії можна виявити 
флокуляційне структурування в системі.  
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Рис.7. Криві залежності оптичної густини D0 

(кр.1,2) і D7 (кр.3,4) водної суспензії (1,0 кг/м
3) 

порошку СА(1) від концентрації ПАА(кр.1,3) та 
ПЕО (кр.2,4). 

 
 

Висновки 
1. Вважаємо, що парні міжчастинні взаємодії, 

які сприяють формуванню структури 
флокул, визначаються, в першу чергу, 
електричними властивостями поверхні 
частинок та дисперсійного середовища. 
Ефективність флокуляції зростає симбатно 
ступеневі полідисперсності суспензії. 

2. Введення КПАР Етонію в суспензію 
каоліну сприяє гідрофобізації поверхні 
частинок, завдяки чому в присутності полі-
мерів утворюються щільні за структурою 
флокули, які седиментаційно нестійкі. 
Процеси взаємодії макромолекул, адсорбо-
ваних на поверхні частинок і флокул, 
визначають седиментаційну стійкість 
дисперсної фази. 

 
 



Сліпенюк Т.С., Сліпенюк О.Т., Лявинець О.С., Скіп Б.В. Дослідження взаємозв’язку агрегативної та ... 

Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 526.: Хімія. – Чернівці, 2010 101

Список літератури 
1. Чураев Н.В. Развитие теории устойчивости 

коллоидов и пленок в академической науке 
// Коллоид. журн., 1999.- Т.61.- №4.- С.463-
466. 

2. Старченко В.Ю., Булавин Л.А., Бойко Ю.П., 
Морару В.Н., Лебовка Н.И. Кондуктор-
метрические и гравиметрические исследо-
вания кинетики и осаждения графита из 
водных дисперсий // Коллоид.журн., 2005.-
т.67.-№6.-с.829-834. 

3. Сліпенюк Т.С., Нечипорук В.В. 
Дослідження флокуляції в суспензіях 
палигорскіту // Укр.хім.журн. – 2001. – 
Т.67. - №4. – С.88-91. 

4. Сліпенюк Т.С., Тевтуль Я.Ю. Способи 
очищення водного середовища від мікро-
гетерогенних забруднень природного та 
синтетичного походження. Вісник ЧНУ, 
в.364 , Хімія,- Чернівці 2007, с. 14-32. 

5. Сліпенюк Т.С., Сліпенюк О.Т., Скіп Б.В., 
Сташкевич В.В. Роль електростатичного 
фактору в процесах структурування 
дисперсної фази водних суспензій. Вісник 
ЧНУ, в.401, хімія, - Чернівці 2008, с.138-
141. 

6. Дерягин Б.В., Чураев Н.В., Муллер В.М. 
Поверхностные силы. М.: Наука, 1986. - 
240 с. 

7. Кафаров В.В., Дорохов И.Н., Кольцова Э.М. 
Системний анализ процессов химической 
технологии. М.: Наука, 1988.- 367 с. 

8. Баран А.А. Полимерсодержащие дисперс-
ные системы.- К.: Наукова думка, 1986.– 
202 с. 

9. Барань Ш., Месарош Р., Козакова И., 
Шкварла И. Кинетика и механизм 
флокуляции суспензий бентонита и 
каолина полиэлектролитами и прочность 
образующихся флокул// Коллоид.журн., 
2009. – Т.71. - №3. – С.291-298. 

10. Новаков И.А., Дрябина С.С., Малышева Ж.Н., 
Навроцкий А.В., Купцов А.В. Законо-
мерности флокуляции водных каолиновых 
дисперсий бинарными композициями 
катионных полиэлектролитов // Коллоид. 
журн., 2009.- Т.71.- №1.- С.94-100. 

11. Проскурина В.Е., Мягченков В.А. Седи-
ментация суспензий диоксида титана в 
присутствии полиакриламидных флокулян-
тов // Коллоид. журн.,2007.- Т.69.- №4.- 
С.534-541. 

12. Голикова Е.В., Чернобережский Ю.М., 
Молодкина Л.М., Иогансон О.М. Иссле-
дование кинетики безбарьерной коагуля-
ции золей в растворах электролитов // 
Коллоид. журн., 2008. – Т.70. – №4. – 
С.515-519. 

13. Мартынов Л.М., Никитин Ю.И. 
Коллоидно-химические и поверхностные 
свойства порошков из синтетических 
алмазов и водных дисперсий на их основе 
// Коллоид. журн., 1990.- Т.52.- №2.- С.295-
301. 

14. Морару В.Н., Овчаренко Ф.Д., Тоцкая Л.А. 
Устойчивость и электроповерхностные 
свойства водных дисперсий окисленного 
синтетического алмаза // Коллоид.журн., 
1991.- Т.53.-№5.- С.874-879. 

15. Воробьев П.Д., Крутько Е.В., Воробьева Е.В., 
Чередниченко Д.В., Басилага И.И. 
Особенности формирования полиэлектро-
литных комплексов на основе поли-
акриламидных соединений в процессе 
флокуляции глинисто-солевых суспензий // 
Коллоид.журн.-2007.-т.69.-№5.-с.592-596. 

 
 
 
 
 

 
 

Summary 

Slipenyuk T.S., Slipenyuk О.T., Lyavynets O.S., Skip B.V. 

THE STUDY OF THE FLOCCULATION STRUCTURIZATION IN WATER SUSPENSION  

It is set that aggregative processes of kaolin and synthetic diamond powder in water suspensions are 
followed after flocculation mechanism mainly. Sedimentative stability of formed aggregates is determined 
by interaction processes of polymers macromolecules which are adsorbed on their surface. 
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СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІАНІНОВИХ БАРВНИКІВ НА ОСНОВІ  
N-(1-ІЗАТИНІЛКАРБОМЕТИЛ)-4-МЕТИЛПІРИДИНІЙХЛОРИДУ 

Взаємодією N-хлорацетилізатину з гетероциклічними основами одержані четвертинні солі піридину, 

4-метилпіридину, а також гідрохлорид піперидину. На основі 4-метилпіридинієвої солі одержано ряд 

барвників і досліджено їх спектральні характеристики. 

Ключові слова: ізатин, четвертинні солі, ціанінові барвники, спектри поглинання. 

 
Вивчення ізатинів зумовлено тим, що 

сполуки такого типу характеризуються 
широким спектром біологічної активності [1-
3]. Цікавими об’єктами для пошуку 
біоактивних речовин виявилися онієві похідні, 
синтезовані нами на основі N-
хлорометилізатину [4]. Продовжуючи 
дослідження в цій галузі, нами з метою 
одержання нових потенційно біологічно 
активних речовин здійснений синтез і 
перетворення похідних ізатину на основі N-
хлорацетилізатину (1).  

Наявність у сполуки (1) [5] хлорацетильної 
групи дало можливість здійснити реакцію 
кватернізації ряду гетероциклічних основ – 
піридину, 4-метилпіридину, а також 
піперидину, в результаті яких утворюються 
хлориди піридинію (2), 4-метилпіридинію (3), 

а також гідрохлорид піперидину (4) (схема 1), 
фізико-хімічні характеристики яких наведені в 
табл. 1. 

Будова одержаних сполук (2-4) доведена за 
допомогою ІЧ спектрів. Так, смуги коливань 
карбонільних груп С2=О і С3=О знаходяться 
відповідно в областях 1775-1765 і 1740-1746 
см-1. Коливання в області 3400 см-1свідчать про 
наявність N-CH2 зв’язку. Одержані 
спектральні дані узгоджуються з даними 
літератури [1, 6, 7]. 

Наявність в солі (3) активної метильної 
групи дозволило здійснити ціанінову 
конденсацію з n-диметиламінобензальдегідом 
(А), 1,3,3-триметил-2-формілметиленіндоліном 
(Б), у результаті якої одержані як стириловий 
барвник (5), так і карбоціаніновий барвник (6) 
(схема 2).  
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Схема 1 
Таблиця 1 

Виходи, температури плавлення й дані елементного аналізу сполук (2-4) 

Знайдено, % Обчислено, % 
Сполука Вихід, % Т.пл., ºС 

Сl N 
Формула 

Сl N 

2 86 245-247 11.59 9.37 С15H11ClN2O3 11.71 9.25 
3 95 261-263 11.41 9.05 С16H13ClN2O3 11.19 8.84 
4 33 270-272 11.52 9.18 С15H17ClN2O3 11.48 9.07 
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Cхема 2 

 

 
Відомо [8], що четвертинна сіль типу (3), 

яка містить 3-кумаринілкарбометиленовий 
фрагмент біля атома нітрогену піридинієвого 
фрагмента, вступає в конденсацію з 
альдегідами як по метильній, так і метиленовій 
групі з утворенням бісціанінових барвників. 
Нами встановлено, що сіль (3) вступає в 
конденсацію тільки по метильній групі з 
утворенням барвників, які містять лише один 
хромофор (5, 6). Це пояснюється тим, що 
метиленова група біля четвертинного атома 
нітрогену не проявляє активності в реакції 
ціанінової конденсації, тому що 
електроноакцепторний вплив карбонільної 
групи зменшено за рахунок впливу атома 
нітрогену ізатинового циклу. Спектри 
поглинання стирилу (5) та карбоціаніну (6) 
наведено на рис. 1, 2.  

 
Спектр поглинання стирилу (5) в етанолі 
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Рис. 1. Спектр поглинання стирилу (5) в етанолі 

 
 

Спектр поглинання карбоціаніну (6) в етанолі 
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Рис. 2. Спектр поглинання карбоціаніну (6)  

в етанолі 
 

Максимуми смуг поглинання одержаних 
барвників (5, 6) у порівнянні з відповідними 
барвниками похідними N–метилпіридинію (7, 
8) [9, 10] зміщені в довгохвильову область на 
40 і 35 нм.  

 
(7)  λmax 480 нм 

 

 
(8) λmax 525 нм 

 
Наявність у синтезованих сполуках (5, 6) 

ізатинілкарбонільного фрагменту повинна 
приводити до зниження основності ядра піри-
дину. Різниця між основностями кінцевих груп 
у цих барвниках повинна бути меншою, ніж у 
їхніх аналогах, що містять групи N-метил-
піридинію (7,8), в яких піридинієвий залишок 
більш основний за диметиланіліновий і 1,3,3-
триметиліндоленіновий. Менша електронна 
асиметрія сполук (5, 6) порівняно з (7,8) була 
підтверджена шляхом зіставлення величин їх 
девіацій. Згідно з цим явищем, максимуми 

поглинання несиметричних барвників (λнесим) 
гіпсохромно зміщені порівняно з середнім 
арифметичним симетричних материнських 

барвників (λ1 , λ2) [11].  
 

Д = λнесим – (λ1  + λ2 )/2 
Величина "Д" зростає при збільшенні 

електронної асиметрії барвника і зменшується 
при її зменшенні. Враховуючи наведені нижче 

значення λmax гідролу Міхлера зеленого (9), 

індокарбоціаніну (10), а також симетричного 

4-піридокарбоціаніну (λmax 603 нм) [10] було 
розраховано для несиметричних барвників (7) 
та (8) значення "Д", які відповідно дорівнюють 
127.5 та 49 нм.  

 

 
(9) λmax 610 нм [9] 

 
(10) λmax 545 нм [12] 

 
Необхідний для розрахунку девіацій 

стирилу (5) та несиметричного карбоціаніну 
(6) піридокарбоціанін симетричної будови (11) 
одержано конденсацією солі (3) з ортомура-
шиним естером: 

 

 
Схема 3 

 
Максимум поглинання барвника (11) в 

етанолі спостерігається при 647 нм (lg ε = 4.73) 
(рис. 3). Використавши цю величину та зна-
чення λmax для барвників (9) та (10), за наведе-
ною вище формулою були одержані значення 
"D" для барвників (5) та (6), які становлять 
відповідно 108,5 та 46 нм. Зменшення 
значення  "D" для сполук (5, 6) порівняно з (7, 
8) і можна було очікувати. Воно підтверджує 
зростання електронної симетрії молекул 
барвників, що відбувається завдяки впливу 
електроноакцепторного ізатинілкарбонільного 
замісника.   
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Спектр поглинання барвника (11) в етанолі 
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Рис. 3. Спектр поглинання барвника (11) в етанолі 
 

Експериментальна частина 
Електронні спектри поглинання барвників 

знімали на спектрофометрі СФ-46 за 
концентрацій 1·10-4-1·10-5 моль/л. 

N-(1-Ізатинілкарбометил)піридинійхло-
рид (2). Суміш 0.6 г (0.0027 моль) сполуки (1) 
в 15 мл піридину кип’ятили протягом 5 хвилин 
і залишили на 24 години при кімнатній 
температурі. Утворений осад відфільтро-
вували, промивали етером і висушували (табл. 
1.). Кристалізували з етанолу. 

N-(1-Ізатинілкарбометил)-4-метилпіри-
динійхлорид (3). Суміш 0.6 г (0.0027 моль) 
сполуки (1) в 24 мл 4-метилпіридину 
кип’ятили протягом 5 хвилин і залишили на 24 
години при кімнатній температурі. Утворений 
осад відфільтровували, промивали етером і ви-
сушували (табл. 1.). Кристалізували з ДМФА. 

Гідрохлорид N-(1-ізатинілкарбометил) 
піперидину (4). Суміш 0.45 г (0.002 моль) 
сполуки (1) в 10 мл піперидину кип’ятили 5 
хвилин і залишили на 24 години при кімнатній 
температурі. Утворений осад відфільтро-
вували, промивали етером і висушували (табл. 
1.). Кристалізували з бутанолу. 

N-Ізатинілкарбометил-4-n-диметиламі-
ностирилпіридинійхлорид (5) Суміш 0.16 г 
(0.0005 моль) солі (3) і 0.08 г (0.0005 моль) п-
диметиламінобензальдегіду в 5 мл оцтового 
ангідриду кип’ятили протягом 30 хвилин. 
Після охолодження суміш обробляли діетило-
вим етером. Утворений осад відфільтровували. 
Вихід 0.16 г (71%). Кристалізували з етанолу. 

Т. пл. 217 °С (розкл.). Знайдено, %: Cl 7.82;  
N 9.42. C25H22ClN3O3. Обчислено, %: Cl 7.91;  
N 9.38. 

1-[(1-Ізатиніл)карбометил]-4-[3-(1,3,3-
триметиліндолініліден-2)пропен-1-іл-1]-
піридинійхлорид (6) одержано конденсацією 
солі (3) з 1,3,3-триметил-2-формілметилен-
індоліном подібно до (5). Вихід 80%. 
Кристалізували з етанолу. Т. пл. 224 °С 
(розкл.). Знайдено, %: Cl 6.85; N 8.58. 
C29H26ClN3O3. Обчислено, %: Cl 7.09; N 8.40. 

1,1’-Біс-(N-ізатинілкарбометил)-4,4’-пі-
ридокарбоціанінхлорид (11). Суміш 0.16 г 
(0.0005 моль) солі (3) і 0.04 г (0.00025 моль) 
ортоестеру мурашиної кислоти в 5 мл 
оцтового ангідриду кип’ятили 40 хвилин. 
Після охолодження реакційну суміш оброб-
ляли діетиловим етером. Утворений осад 
відфільтровували. Вихід 0.15 г (49%). 
Кристалізували з етанолу. Т. пл. > 260 ºС. 
Знайдено, %: Cl 5.61; N 9.07. C33H23ClN4О6. 
Обчислено, %: Cl 5.84; N 9.23. 

 
Висновки 

Розроблені умови синтезу нових четвер-
тинних солей на основі N-(хлорацетил)ізатину  
з рядом гетероциклічних основ. 

Наявність активної метильної групи в 4-
метилпіридинієвій солі дала можливість здій-
снити конденсації з n-диметиламінобензаль-
дегідом, 1,3,3-триметил-2-формілметиленіндо-
ліном та ортомурашиним естером, у результаті 
яких одержано стирилові та карбоціанінові 
барвники. Досліджено їх спектральні характе-
ристики. 
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Summary 

Yagodinets P.I., Skrypska O.V., Shchurenko M.M., Tolmachev A.I. 

SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF THE CYANINE DYES ON THE  
N-(1-IZATHINILECARBOMETHYL)-4-METHYLPYRIDINIUMCHLORIDE 

The quaternary salts of pyridinium, (4-methyl)pyridinium and pyperidinium hydrochloride were obtained 
by interaction of N-chloracetylizathine and heterocyclic bases.  

An active methyl group in the 4-methylpyridinium salt enabled condensation with n-dimethyl-
aminobenzaldehyde, 1,3,3-trimethyl-2-formylmethylenindoline and orthoformic ether, which produced some 
styril and carbocyanine dyes. Spectral characteristics of the dyes have also been investigated. 

 
 
 
 


