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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 
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матеріал вставляється у текст статті як вставка в текст, без використання обтікання та 

прив’язки об’єктів. Розміри рисунків та графіків обмежуються габаритами: ширина – 7 см, 
висота – 14 см висота. Оптимальний розмір – 7х6 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 авторів, назву статті, 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. 

 
 
 



Алексашкін І.В. Загальні закономірності поведінки важких металів у дерново-карбонатніх ґрунтах Криму 

Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 555.: Хімія. – Чернівці, 2011 7 

УДК 541. 183 

© 2011 Алексашкін І. В. 

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського 

ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОВЕДІНКИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДЕРНОВО-
КАРБОНАТНІХ ҐРУНТАХ КРИМУ 

Розглянуто загальні закономірності поведінки важких металів у ґрунті та визначені основні фактори, 
що зумовлюють їх міграцію та перерозподіл. Проведені модельні розрахунки можливих форм находження 
сполук феруму (ІІІ) у дерново-карбонатних ґрунтах залежно від значень рН. 

Ключові слова: ґрунт, важкі метали, фактори, органічна речовина, мінеральна складова. 
 

Постановка завдання 
Сполуки важких металів, які потрапляють 

у навколишнє середовище внаслідок вироб-
ничої діяльності людини (промисловість, 
транспорт тощо), - одні з найнебезпечніших 
забруднювачів біосфери. Йони металів мають 
здатність закріплюватися в окремих ланках 
біологічного колообігу, акумулюватися в 
біомасі мікроорганізмів і рослин і по 
трофічних ланцюгах потрапляти в організм 
тварин і людини, негативно впливаючи на їх 
життєдіяльність. Крім того, важкі метали 
негативно впливають на екологічне стано-
вище, стримуючи розвиток і біологічну актив-
ність багатьох організмів. 

Актуальність проблеми впливу важких 
металів на ґрунти зумовлена тим, що саме в 
ґрунті відбувається більша частина всіх 
процесів мінералізації органічних залишків, 
які забезпечують поєднання біологічного та 
геологічного колообігів речовин. Ґрунт – 
екологічний вузол зв'язків біосфери, у якому 
найбільш інтенсивно відбувається взаємодія 
живої та неживої матерії. На ґрунті зами-
каються процеси обміну речовин між земною 
корою, гідросферою, атмосферою, організ-
мами, які мешкають на суші. Тому проблема 
забруднення ґрунтів сполуками важких 
металів, порушення їх природного стану - 
актуальна. 

Механізми закріплення йонів металів 
різноманітні та пов'язані з процесами транс-
формації техногенного матеріалу в геосистемі 
та міграційних форм елементів [1 – 3]. 

Нерозчинний аерозольний матеріал акуму-
люється переважно верхніми горизонтами 
ґрунту, внаслідок чого формується техногенна 
геохімічна аномалія у твердій фазі ґрунту з 
максимальними концентраціями важких 
металів у верхній частині профілю і великими 
градієнтами зміни концентрацій халькофіль-
них, техногенних металів [4]. 

Поряд з механічною акумуляцією техно-
генної речовини виникають складні процеси 

перерозподілу важких металів із розчинів і 
закріплення у твердій фазі ґрунту. 

Мікроелементи потрапляють у ґрунтові 
шари різними шляхами, в тому числі: 
безпосередньо осаджуючись із атмосфери, при 
вилужуванні, розкладі надземних частин 
рослин, зберіганні відходів, застосуванні 
пестицидів, з річкової води й опадів. 

Форми знаходження та локалізації 
мікроелементів-металів у ґрунтах визначають-
ся їх хімічними формами, успадкованими від 
материнської породи. На початковий розподіл 
важких металів у ґрунтах впливають два 
головних фактори – материнська речовина та 
ґрунтоутворюючі процеси. 

Характерна локалізація металів у при-
поверхневому шарі більшості ґрунтових 
профілів пов'язана в основному із накопи-
ченням тут органічної речовини, а також з 
процесами біоакумуляції [1, 5 – 8]. 

Як відомо, ґрунт – один із найпотужніших 
акумуляторів важких металів. Процеси, які 
контролюють фіксацію металів на відновлю-
вальних ґрунт компонентах, пов'язані з такими 
явищами: 

– сорбцією; 
– оклюзією та співосадженням; 
– утворенням органічних хелатів і 
комплексоутворенням; 

– мікробіологічною фіксацією. 
Переважаючий процес, який регулює 

міграцію сполук металів уздовж ґрунтового 
профілю, - їх взаємодія з ґрунтовими 
колоїдами. Розчинні речовини сорбуються 
поверхнею колоїдів за іонно-обмінним 
механізмом, неіонні органічні хімічні речо-
вини – за механізмом фізичної сорбції. 
Сорбція лімітує масоперенос металів, як у 
рідкій, так і газоподібній фазі. Ступінь сорбції 
тісно пов'язаний з токсичністю металу, тому 
що легко поглинається рослинами лише та 
частина металів, яка знаходиться у розчині [9]. 

Ґрунт уявляє собою гетерогенні суміші 
різних органічних і органо-мінеральних суб-
станцій, глинистих мінералів, оксидів заліза, 
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алюмінію й марганцю та інших твердих 
компонентів, а також різноманітних розчинних 
речовин. Механізми зв'язування металів 
змінюються в залежності від складу ґрунтів, їх 
реакційної здатності й окислювально-віднов-
лювальних умов [1, 2, 4, 6 ,7]. 

На думку багатьох авторів [1, 4, 8, 10], 
значна кількість адсорбованих важких металів 
пов'язана з оксидами заліза і марганцю, 
аморфними гідроксидами заліза й алюмінію, а 
також глинистими мінералами. Успадковані 
від материнських порід мінеральні складові 
ґрунтів з часом піддаються впливу процесів 
вивітрювання та ґрунтоутворення.  

Мінеральні складові ґрунтів мають високу 
катіонообмінну місткість і велику спорідне-
ність до реакцій з органічними компонентами 
ґрунтів. В умовах нормальних ґрунтів вони є 
важливим поглиначем мікроелементів [1, 4]. У 
ґрунтах є багато окисних мінералів, у тому 
числі оксиди і гідроксиди кремнію, титану, 
алюмінію. Однак по відношенню до фіксації 
мікроелементів найбільше значення відіграють 
оксиди феруму та мангану. Гідроксиди 
алюмінію здатні адсорбувати широке коло 
мікроелементів, і в деяких ґрунтах їхня роль в 
утриманні мікроелементів може бути важли-
вішою, ніж оксидів феруму. Але на даний час 
недостатньо експериментальних даних, які 
доводять правоту цього твердження [4]. 

Мікроелементи можуть співосаджуватися з 
карбонатами, входячи до структури карбонат-
них мінералів, або сорбуватися на оксидах (в 
основному феруму й мангану), які осідають на 
поверхню карбонатів та інших складових 
ґрунтів. Найбільше споріднення до карбонатів 
відзначено у таких мікроелементах: Со, Сd, 
Сu, Fе, Мn, Ni, Рb, Zn. Однак велике коло 
інших елементів, залежно від геохімічних 
умов, можуть також заміщувати в різних 
пропорціях кальцій у кальцитових породах. 
Карбонати можуть бути головним осаджу-
вачем мікроелементів у деяких ґрунтах, але 
найважливіший механізм регуляції поведінки 
мікроелементів карбонатами пов'язаний із 
варіаціями рН ґрунтів. 

Органічна речовина (в основному гумусові 
речовини) - один із вирішальних факторів, 
контролюючих міграцію металів у ґрунтах [1, 
4 – 7, 11, 12]. Вона зв'язує метали у стійкі 
форми. Взаємодія між гуміновими речовинами 
і металами може бути описана за допомогою 
явищ іонного обміну, сорбції на поверхні, 
хелатоутворення, коагуляції и пептизації. Всі 
реакції між органічними речовинами та каті-
онами призводять до утворення водорозчин-
них і/чи нерозчинних у воді комплексів. 

Стійкість комплексів металів із фульво-
кислотами і гуміновими кислотами зростає в 
багатьох випадках зі зміною значень рН від 3 
до 7. Здатність гумінових кислот утворювати 
комплекси з металами визначали за вели-
чинами констант стійкості. Комплекси металів 
з фульвокислотами, які мають більш низькі 
константи стійкості, зазвичай ліпше розчи-
няються і тому більш доступні для коренів 
рослин [4]. На думку більшості авторів 
фульвокислоти відрізняються більш високою, 
у порівнянні з гуміновими кислотами, 
здатністю до реакцій з металами. Аналізи 
розділених на фракції органічних кислот з 
ґрунтів свідчать про велике споріднення 
фульвокислот з важкими металами [1, 10].  

Важкі метали у ґрунтах здатні накопи-
чуватись в органічних речовинах, при цьому 
чим менший вміст металів, тим більша енергія 
їх зв'язування в металоорганічні сполуки [4]. 
Отже, з вищенаведеного можна зробити 
висновок, що, потрапляючи у ґрунт, метали 
трансформуються, утворюючі різні сполуки.  

Найбільш значним фактором, який впливає 
на рухливість важких металів, є залежність 
окисно–відновного потенціалу ґрунту від 
кислотності. Саме цей параметр визначає 
форму міграції металів [1, 2, 6, 11, 12]. У 
цілому для кислих ґрунтів спостерігаються 
доволі рухливі форми важких металів, для 
лужних, в основному, – нерухливі. 

Рослини відіграють важливу роль як у 
геохімічному круговороті мікроелементів, так і 
в надходженні забруднень у харчові ланцюги. 
Рослини можуть накопичувати мікроелементи, 
в першу чергу важкі метали, у тканинах чи на 
їх поверхні, внаслідок здатності адаптуватися 
до змін хімічних властивостей навколишнього 
середовища. Тому рослини є проміжним резер-
вуаром, через який мікроелементи переходять 
з ґрунтів до організму людини і тварин. 

Важливий фактор, який впливає на 
поведінку металів у рослинах, - наявність у 
ґрунтах інших хімічних елементів. Однозначно 
стверджувати як той чи інший елемент буде 
впливати на рухливість металів у рослинах 
дуже складно. У ряді випадків один елемент 
може як інгібіювати, так і підсилювати 
поглинання металу рослиною. Тобто взаємодія 
розглянутих металів з будь-яким елементом 
може мати як антагоністичний, так і 
синергетичний характер [4]. 

Аналіз літературних даних дозволив зро-
бити висновок, що міграція важких металів у 
ґрунті - складний та неоднозначний процес. У 
різних авторів існують різні погляди на це 
питання. Зокрема, чітко не визначені пара-
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метри, які впливають на рухливість металів у 
ґрунтах. Однозначно можна стверджувати, що 
значний вплив на міграцію важких металів у 
ґрунтах мають такі фактори: 

• наявність сполук феруму, алюмінію та 
мангану;  

• наявність алюмосиликатів і глин; 
• наявність органічної речовини; 
• залежність окисно–відновного потенціалу 
від кислотності (рН – Eh); 

• здатність ґрунтових мінералів зв'язувати 
важкі метали. 
Установлено, що найбільш ефективно 

сорбують метали сполуки феруму й алюмінію, 
а також органічна речовина. У всіх випадках 
залежність окисно–відновного потенціалу від 
кислотності безпосередньо впливає на рухли-
вість елементів. 

Кожен з наведених факторів відіграє певну 
роль. Але необхідно розглядати не тільки 
кожен фактор окремо і ступінь його впливу на 
поведінку металів, але й як кожен з них 
впливає на інші. Отже, перераховані вище 
фактори, взаємодіючи, утворюють певну 
систему, поведінка якої залежить від кожного з 
них. 

На рис. 1 зображена можлива схема 
взаємодії параметрів у ґрунті. Ми не можемо 
стверджувати, що вплив і взаємодія даних 
факторів з точністю підпорядковується наведе-
ній схемі. Це тільки один з можливих її 
варіантів. 

Підкреслимо, що дана схема може бути 
застосована для кримських ґрунтів, і її 
використання дозволило пояснити міграцію в 
них йонів важких металів. У якості об'єкта 
дослідження були вибрані дерново-карбонатні 
ґрунти. Вибір цих ґрунтів не випадковий. Вони 
характеризуються однорідністю вихідної 
ґрунтоутворюючої породи, постійність основ-
них генетичних горизонтів і водночас вони 
мають різні якісні та кількісні показники, що 
дає в різній мірі оцінити задані фактори. 
Вивчений розріз дерново-карбонатних ґрунтів 
був закладений на рівній поверхні в 
петрофітному степу Тарханкутського півос-
трова. Дані ґрунти сформувалися в степному 
кліматі. Клімат дуже посушливий, помірно 
жаркий, з м'якою зимою. Підземні води 
знаходяться на значній глибині, на контакті 
вапняку з підстилаючими глинами та мерге-
лями. У зв'язку з посушливим кліматом і 
степовим ландшафтом – водний режим ґрунту 
непромивний.  

 
Рис. 1. Схема взаємодії ґрунтових факторів 
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Уявлення про морфологічні особливості 
дослідженого ґрунту дає наведений нижче 
опис розрізу: 

Аd – дернина середньої щільності, темно-
сірий колір; свіжий; середньосуглинистий; 
перехід поступовий за забарвленням; 

Аса – сірий колір, свіжий, середньо-
суглинистий, перехід помічається за забарв-
ленням; 

ВСса – сірий колір, свіжий, середньо-
суглинистий. 

Дерново-карбонатні ґрунти сформувалися 
на вапнякових породах. Закипання від 10%-вої 
HCl спостерігається з поверхні. Профіль 
ґрунту доволі слабко диференційований. 
Результати механічного аналізу показують 
незначну перевагу фракцій з діаметром <1 мм, 
тобто дрібнозему (рис. 2). Важливо відзначити 
відносно високий процентний вміст фракції 
діаметром <0,25 мм, тому що ця фракція 
відіграє основну роль у сорбції. Присутність в 
ґрунтоутворюючих породах карбонатів каль-
цію істотно впливає на напрямок ґрунто-

утворення. Загальна карбонатність ґрунту, 
визначена газоволюметричним методом, 
протягом всього профілю практично не 
змінюється і досягає 11 – 13 %, тобто дані 
ґрунти можна віднести до середньокарбо-
натних (табл. 1). Вапнякова порода сприяє 
формуванню у ґрунті слабколужної реакції.  

При спектральному аналізі ґрунту не були 
виявлені такі елементи: U, Th, As, Sb, Hg, Ta, 
Pt, Pd, Cd, Au, W. 

 
Результати та обговорення 

Враховуючи лужність ґрунтів, можна 
стверджувати, що значна частка сполук 
металів знаходиться у формі нерухомих і 
малорозчинних сполук. Згідно з проведеними 
модельними розрахунками, в даному ґрунті 
сполуки Феруму будуть існувати у вигляді 
різних гідроксоформ, переважаючою формою 
буде Феруму (IІІ) гідроксид, (що 
підтверджується багатьма літературними 
даними), який є нерозчинною сполукою. 

 
Рис. 2. Гранулометричний склад дерново-карбонатного ґрунту 
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Одна з характерних особливостей іону 
Феруму (III) в водному розчині - це його 
здатність до гідролізу, а також до утворення 
різних комплексів. Установлено, що початкові 
стадії гідролізу описуються такими рівняння-
ми, причому перше з них відповідає дисоціації 
гексаквоіона з відщепленням протона [13]: 
[Fe(H2O)6]

3+ = [Fe(H2O)5(ОН)]2+ + Н+ 

К= 10-3,05 
[Fe(H2O)5(ОН)]2+ = [Fe(H2O)5(ОН)2]

+ + Н+ 
К= 10-3,26 

2[Fe(H2O)6]
3+ = [Fe(H2O)4(ОН)2Fe(H2O)4]

4++ 2Н+ 
К= 10-2,91 

Вивченню кінетики реакцій комплексо-
утворення з іонами металів присвячено багато 
праць. Такі реакції є зворотними, що дозволяє 
розрахувати константи зворотного (сольволі-
тичного) процесу.  

Встановлено, що у випадку коли реаген-
тами є аніони сильних кислот швидкість 
реакції збільшується із зменшенням кислот-
ності ґрунтів. Це підтверджує той факт, що 
йон [Fe(H2O)5(ОН)]2+ є більш лабільним, ніж 
[Fe(H2O)6]

3+. Для аніонів слабких кислот у 
кислих розчинах швидкості реакцій знижу-
ються при зменшенні кислотності. Це поясню-
ється припущенням, що за даних умов може 
відбуватися реакція між [Fe(H2O)5(ОН)]2+ 
([Fe(H2O)6]

3+) і молекулою кислоти. 
Області стабільності різних гідроксо-

комплексів заліза зображують на діаграмах 
Пурбе [14]. Позитивно заряджені прості іони 
феруму(III) в розчині присутні лише в 
сильнокислих областях рН∼3 і нижче, а також 
при високих значеннях окисно-відновлю-
вального потенціалу, близького до 800 мВ. 
Такі поєднання зустрічаються дуже рідко. У 
найбільш характерному інтервалі рН 5-8 та 
при звичайних потенціалах порядку 500-
600 мВ переважаючою формою повинен бути 
Ферум (ІІІ) гідроксид. Розвиток відновлю-
вальних процесів у першу чергу викликає 
появу іонів ферум(II), Fe3(OH)8 і тільки при 
глибокій відновлювальній обстановці – 
Fe(OH)2. 

Для областей переважання відповідних 
гідроксокомплексів Fe3+ вплив рН дуже істот-
ний: 
В 0,1 М розчині: 

Fe3+  0<рН<2,0 
Fe2(OH)2

4+  2,0<рН<2,6 
Fe3(OH)4

5+  2,6<рН<4,3 
Fe(OH)2

+  4,3<рН<7,5 
Fe(OH)3  7,5<рН<8,5 
Fe(OH)4

-  8,5<рН<14,0 

В 10-5 М розчині: 

Fe3+  0<рН<2,2 
Fe(OH)2+  2,2<рН<3,5 
Fe(OH)2

+  3,5<рН<7,5 
Fe(OH)3  7,5<рН<8,5  
Fe(OH)4

-  8,5<рН<14,0 
Зміщення областей існування гідроксо-

комплексів для різних концентрацій Fe3+ 
відбувається тільки в області низьких рН. 

Для розрахунку гідроксоформ Fe(III) ско-
ристаємося літературними даними констант і 
припустимих процесів гідролізу [13]: 

Fe3+ + H2O ↔ FeOH2+ + H+  lgK1 = -2,2 
Fe3+ + 2H2O ↔ Fe(OH)2

+ + 2H+  lgK2 = -5,7 
Fe3+ + 3H2O ↔ Fe(OH)3 + 3H+ lgK3 = -11,7 
Fe3+ + 4H2O ↔ Fe(OH)4

- + 4H+  lgK4 = -21,7 
2Fe3+ + 2H2O ↔ Fe2(OH)2

4+ + 2H+  lgK5 = -2,9 
3Fe3+ + 4H2O ↔ Fe3(OH)4

5+ + 4H+  lgK6 = -6,9 

Для рішення складемо систему рівнянь 
даних процесів: 

[FeOH2+][H+] ↔ K1 [Fe3+] 
[Fe(OH)2

+][H+]2 ↔ K2[Fe3+] 
[Fe(OH)3][H

+]3 ↔ K3[Fe3+] 
[Fe(OH)4

-][H+]4 ↔ K4[Fe3+] 
[Fe2(OH)2

4+][H+]2 ↔ K5[Fe3+]2 
[Fe3(OH)4

5+][H+]4 ↔ K6[Fe3+]3 
Рівняння матеріального балансу виглядає 

так: 
СFe  ≈ [Fe3+] + [FeOH2+] + [Fe(OH)2

+] + 
[Fe(OH)3] + [Fe(OH)4

-] + 2[Fe2(OH)2
4+] + 

3[Fe3(OH)4
5+],  

де: [H+][ОH-] = βH2O 

[An-] = 3СFe 
Рівняння електронейтральності набуває 

вигляду: 
[An-] + [Fe(OH)4

-] + [ОH-] ≈ [H+] + 3[Fe3+] + 
2[FeOH2+] + [Fe(OH)2

+] + 4[Fe2(OH)2
4+] + 

5[Fe3(OH)4
5+] 

Отже, маємо систему з 10 рівнянь відносно 
10 змінних. Розв'язуючи цю систему відносно 
[Fe3+] і [ОH-], отримуємо: 
СFe ≈ [Fe3+](1 + K1 [H

+]-1 + K2[H
+]-2 + K3[H

+]-3 
+ K4[H

+]-4) + 2K5[Fe3+]2[H+]-2 + 3K6[Fe3+]3[H+]-4 
3СFe + K4[Fe3+][H+]-4 + βH2O

-1[H+]-1 ≈ [H+] + 
3[Fe3+] + 2K1[Fe3+][H+]-1 + K2[Fe3+] [H+]-2 + 
4K5[Fe3+][H+]-2 + 5K6[Fe3+]3[H+]-4  

Таблиця 2 
Частки (%) різних форм Ферум (III) 

гідроксокомплексів в 0,001 М розчині при рН 7÷8 

рН Форми гідроксо-

комплексів заліза  7 8 

Fe3+ 4,58·10-8 0 
FeOH2+ 2,92·10-3 3,13·10-5 

Fe(OH)2
+ 9,08 0,98 

Fe(OH)3 90,82 98,04 
Fe(OH)4

- 0,09 0,98 
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Висновки 

Установлено, що залежність окисно–
відновного потенціалу грунтів від рН спричи-
няє безпосередній вплив на всі інші параметри. 
У зв'язку з тим, що багато кримських ґрунтів 
сформувалося на карбонатних породах, їх 
середовище нейтральне чи дуже близьке до 
нейтрального та слабколужне. 

Зокрема, вплив зміни окисно–відновного 
потенціалу за даних умов зводиться до того, 
що при існуючих значеннях рН у розглянутих 
ґрунтах відбувається збільшення кількості 
нерухливих сполук, що підтверджується 
проведеними модельними розрахунками. Зі 
збільшенням рН спостерігається закономірне 
збільшення частки більш гідролізованих форм 
Fe(III). В решті-решт, це призводить до їх 
слабкої міграції та  недоступності для рослин. 

Отже, можна стверджувати, що наявність 
такого локального геохімічного фактору, як 
карбонатність ґрунтоутворюючих порід 
створює певну систему кислотність грунтів – 
окисно–відновний потенціал – концентрація 
йонів СО3

2-, яка може виступати початковим 
параметром, який впливає на співвідношення 
основних форм важких металів та їх міграцію 
у ґрунтовому профілі. 
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Summary 

Aleksashkin I.V. 

GENERAL RULES OF THE BEHAVIOR OF HEAVY METALS  
IN THE SOD-CARBONATE SOILS OF CRIMEA 

In this work were considered general laws of conduct of heavy metals and allotted main factors of 
migration and redistribution them in the soil and realized modeling calculations of possible forms of finding 
iron (III) on dependence of values рН in calcareous soils.  
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КВАНТОВО-МЕХАНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ:  
ЙМОВІРНОСТІ ПЕРЕХОДІВ МІЖ ОКРЕМИМИ СТАНАМИ 

У рамках квантового підходу досліджено хімічну динаміку реакції H + DCl → HCl +D при рівності 
нулю повного моменту імпульсу системи. Одержано ймовірності переходів в різні кінцеві коливні та 
обертові стани молекули HCl з певного початкового коливного і обертового стану молекули DCl залежно 
від енергії зіткнень. 

Ключові слова: квантова реакційна динаміка, ймовірність реакції, координати Якобі. 
 

Вступ 
Хімічна, або реакційна динаміка – важли-

вий розділ хімічної фізики, що вивчає 
елементарний акт хімічної реакції та 
перерозподіл енергії між частинками. Її 
головною метою є знаходження кінцевого 
стану продуктів реакції залежно від енергії 
зіткнення та початкового стану реагентів. 
Мовою квантової теорії розсіювання, яка є 
фундаментом хімічної динаміки, це означає 
знаходження S-матриці розсіювання, модулі 

квадратів елементів якої 
2

αβS дають ймовір-

ність переходу системи зі стану α  в стан β . 
На відміну від квантової хімії, реакційна 
динаміка, на додачу до руху електронів, 
обтяжена рухом ядер. А внаслідок степеневої 
залежності комп'ютерних ресурсів від числа 
ступенів вільності системи повна динаміка 
може бути розрахована лише для систем, у 
якій число ядер не перевищує чотирьох. 

Мета даної роботи – знайти елементи S-
матриці для реакції H + DCl → HCl + D при 
відсутності обертового руху системи в цілому. 
 

Постановка задачі 

Розглянемо рух атома Н у напрямку 
двохатомної молекули DCl. Якщо зафіксувати 
лабораторну систему відліку в центрі мас 
системи з трьох атомів, то можна виключити з 
розгляду поступальний рух системи як цілого. 
Така система володіє шістьма ступенями 
вільності. Виразимо їх, скориставшись 
координатами Якобі. Для даної системи 
можливі три варіанти цих координат. На рис. 1 
зображено два з них. Перший варіант (рис. 1а) 
описує канал реагентів (позначений α), який 
ще називають вхідним каналом реакції. У 
ньому координатами Якобі будуть вектор αR

r
, 

що з'єднує положення атома Н з центром мас 
молекули DCl та вектор αr

r
 уздовж між'ядерної 

осі молекули DCl. Інший варіант координат 
Якобі на рис. 1б стосується каналу продуктів  

 

 
 
Рис. 1. Координати Якобі для реагентів H+DCl (а) 

та продуктів HCl+D (б) 
 

HCl+D (позначений β). У ньому координатами 

є вектор βR
r

, що з'єднує атом D із центром мас 

молекули HCl, та вектор 
β

r
r

 уздовж між'ядер-

ної осі молекули HCl. 
Будемо використовувати атомні одиниці 

вимірювання для всіх величин. Тоді динамічне 
рівняння, що описує процес реакційного 
розсіювання, запишеться 

Φ=
∂

Φ∂
H

t
i ˆ  (1) 

Це нестаціонарне рівняння Шредінгера, 
гамільтоніан Ĥ  якого представлений у набли-
женні Борна-Оппенгеймера з використанням 
координат Якобі для каналу реагентів (α), а 
саме 
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Тут L̂  – оператор орбітального моменту 
імпульсу атома H навколо центру мас молеку-

ли DCl; ĵ  – оператор моменту імпульса обер-

тання молекули DCl; 
( )
( )ClDH

ClDH
R

mmm

mmm

++

+
=µ α  і 

ClD

ClD
r

mm

mm

+
=µ α  – приведені маси H+DCl і DCl 

відповідно; ),,( ααα ϑrRV  – потенціальна енер-
гія системи H2Cl, яка розрахована в [1]. 
Програма для генерації її точок розміщена в 
[2]. Якщо в (1) зробити підстановку 

ααψ=Φ Rr , то гамільтоніан (2) дещо спрос-
титься. 

Виберемо початкову умову для (1-2) у 
вигляді добутку гауссового хвильового пакета 
вздовж поступальної координати Rα, обертово-
коливної )(

00 αφ rjv  та обертової власних функ-

цій )(
0 αϑjY  молекули DCl 

( )

( )
)()(                                  

)(exp                                  

/2)0,,,(

000

00

2
00

25.0

αα

αααα

ααα

ϑφ×

×−β−−×

×πβ=ϑψ

jjv

jv

Yr

RRRik

rR

 (4) 

де 0αk , 0αR  та β – параметри гаусового пакета. 
Повна енергія системи Е включає енергію 
поступального руху Et атома H у системі 
центра мас та обертово-коливну енергію 

00 jvε  

молекули DCl 

00

2

00 2 jv

R

jvt

k
EE ε+

µ
=ε+=

α

α  (5) 

 
Розв’язування задачі та аналіз результатів 

У припущенні відсутності загального обер-

тового руху системи ( 0=+ jL
rr

) задача спро-
щується до тривимірної. Розв'язавши її за 
допомогою комбінованого методу детально 
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Однак це кумулятивна ймовірність, тобто 
ймовірність переходу системи зі стану v0, j0 в 
усі можливі стани v f, jf продуктів HCl+D. Для 
знаходження ймовірностей переходу в окремі 
кінцеві стани потрібно виразити хвильову 
функцію в координатах для каналу продуктів. 
Трансформацію між координатами α і β (рис. 
1) можна одержати, використовуючи формули 
геометрії 
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Рис. 2. Імовірності переходу зі стану 0v =0, j0=0 в 

стани fv =0 (а) та fv =1 (б): jf=0 (суцільна крива),  

jf=1 (пунктирна крива),  jf=2 (крива з круглими 
маркерами),  jf=3 (крива з квадратними маркерами) 

Значення координати IRβ  в області продуктів, 

що фігурує в (11) і (14), довільне. Але його 
бажано вибрати якомога ближче до області 
реакції, щоб не витрачати багато комп'ю-
терного часу на інтегрування рівняння (1). 

 
 

 
 

Рис. 3. Імовірності переходу зі стану 0v =0, j0=1 в 

стани fv =0 (а) та fv =1 (б): jf=0 (суцільна крива), 

jf=1 (пунктирна крива),  jf=2 (крива з круглими 
маркерами),  jf=3 (крива з квадратними маркерами). 

 
Розраховані згідно з (14) ймовірності 

деяких переходів показано на рис. 2, 3. Як 
видно, реакційна динаміка дуже різноманітна і 
складна. Імовірності переходів часто чергу-
ються зі зміною енергії зіткнень, причому 
якихось загальних закономірностей не прояв-
ляється. Це вказує на потребу саме таких 
ресурсномістких розрахунків, оскільки кванто-
ву динаміку не вдасться замінити наближеною 
теорією.  

Перевіркою достовірності одержаних ре-
зультатів може бути зіставлення сумарної 
ймовірності за всіма кінцевими обертовими 
станами з кумулятивною ймовірністю, розра-
хованою за формулою (8). На рис. 4 наведено 
саме такі криві. Якщо додати три ймовірності 
для fv =0, 1, 2, то вони збіжуться з 

кумулятивною ймовірністю при 5,1<tE  еВ. 

(14) 
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Рис.4. Сумарні ймовірності переходу по всіх 
кінцевих обертових станах з початкових станів 

0v =0, j0=0 (а) та 0v =0, j0=1 (б) в різні кінцеві 

коливні стани: fv =0 (крива з круглими 

маркерами); fv =1 (крива з квадратними 

маркерами); fv =2 (пунктирна крива).  

Суцільна крива відповідає кумулятивній 
імовірності розрахованій згідно з формулою (8) 

 

Природно, що з підвищенням енергії зіткнень, 
до повної ймовірності потрібно включати і 
ймовірності переходів з fv >2. 

 

Висновок 
У даній роботі методом хвильового пакета 

розглянено задачу реакційного розсіювання за 
участю трьох атомів на прикладі реакції H + 
DCl → HCl +D. Шляхом проекції знайденої 
нестаціонарної функції на асимптотичні стани 
в області продуктів реакції одержано ймовір-
ності переходів у окремі кінцеві стани з 
певного початкового стану. Також розрахо-
вано і кумулятивну ймовірність, яка переви-
щує сумарні ймовірності переходів у всьому 
діапазоні енергій зіткнень, або дорівнює йому. 
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Summary 

Babyuk D.P. 

STUDY OF QUANTUM REACTIVE DYNAMICS:  
STATE-TO-STATE REACTION PROBABILITIES 

Chemical dynamics of the reaction H + DCl → HCl +D has been studied within quantum framework at 
zero total angular momentum. The state-to-state probabilities are derived for different final vibrational and 
rotational states of the HCl molecule from the particular initial vibrational and rotational states of the DCl 
molecule depending on the collision energy. 
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ВПЛИВ ЕНЕРГІЇ АДГЕЗІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА ФОРМУВАННЯ АДСОРБЦІЙНОГО ШАРУ 
МОДИФІКАТОРІВ НА ПОВЕРХНІ ЧАСТИНОК ТЕЛУРИДУ КАДМІЮ 

Установлено вплив енергії адгезійної взаємодії в системі дисперсійне середовище –кадмій телурид на 
стійкість його високодисперсних систем на основі водних і спиртових розчинів. Уведення фосфоровмісних 
модифікаторів у всі дисперсійні середовищах призводить до зміни їх характеристик за рахунок утворення 
адсорбційного шару на поверхні частинок дисперсної фази телуриду кадмію. Максимальні значення 
адсорбції модифікатора спостерігаються з розчинників, які мають низький поверхневий натяг і мінімальну 
роботу адгезії на межі розділу фаз. 

Ключові слова: кадмій телурид, модифікатор, адсорбція,дисперсійне середовище. 

 
Унікальні властивості високодисперсних і 

нанорозмірних систем зумовили їх широке 
застосування у ряді галузей науки і техніки. 
Водночас однією з актуальних проблем хімії 
високодисперсних систем є одержання 
седиментаційно й агрегативно стійких систем, 
які містять монодисперсні частинки [1,2]. 
Відмітністю високодисперсних систем є високі 
значення вільної поверхневої енергії, що 
зумовлено збільшенням питомої поверхні 
дисперсної фази [3]. Проте висока густина 
частинок дисперсної фази нанорозмірних 
систем, таких як телурид кадмію, призводить 
до їх швидкої агрегації та втрати седимен-
таційної стійкості. Регулювання властивос-
тями таких систем можливе шляхом створення 
на поверхні частинок дисперсної фази 
адсорбційних шарів, що дозволяє міняти 
характер їх поверхні. Введення в систему 
модифікаторів певної будови, формування 
ними адсорбційного шару призводить до 
зниження величин поверхневої енергії. Це 
сприяє руйнуванню агрегатів у дисперсних 
системах, запобігає виникненню коагуляцій-
них контактів між частинками при їх 
седиментації [1–3]. 

Величина адсорбції, а також характер 
взаємодії адсорбат – адсорбент визначаються 
як хімічною природою поверхні частинок 
дисперсної фази, так і фізико-хімічною 
природою модифікаторів [4]. Водночас 
адсорбцію речовин на поверхні частинок 
дисперсної фази з двох– (і більше) 
компонентної системи можна розглядати як 
конкуруючий процес фіксації на поверхні 
розділу фаз молекул розчинника і 
модифікатора [5]. 

 
Методика експерименту 

Об’єктом дослідження слугували суспензії 
високодисперсного кадмій телуриду, які 

отримували розмолом кристалічного телуриду 
кадмію, вирощеного методом Бріджмена. 
Розміри частинок знаходились у межах 40-
450 нм. Гранулометричний склад зразків 
наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Гранулометрический склад частинок 

дисперсної фази CdTe. 
 

Як дисперсійні середовища використову-
вали такі рідини: вода – етанол – ізопропанол. 

Як речовини модифікатори були обрані 
аніоноактивні, фосфоровмісні органічні 
сполуки, які широко використовуються для 
синтезу наночастинок халькогенідів кадмію, 
зокрема: 

• тетрадецилфосфонова кислота  
С14Н29–РО(ОН)2  – (ТДТА);   

• карбоксиетилфосфонова кислота  
СО(ОН)–СН2–СН2–РО(ОН)2 – (CЕРА);  

• триоктилфосфіноксид  
[CH3(CH2)7]3PO (ТОРО);  

• гідроксиетилідендифосфонова кислота 
С2Н8О7Р2 – (ОЕДФ); 

• гідроксиетилідендифосфонової кислоти 
монокалієва сіль С2Н7О7КР2 – (ОЕДФК). 
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Роботу адгезії визначали за стандартною 
методикою, яка полягає у визначенні 
геометричних розмірів краплі, нанесеної на 
поверхню, яку досліджують. На основі 
отриманих даних розраховують косинус кута 
змочування та роботу адгезії за наступними 
формулами [6]: 

cos θ = ((d/2)2 – h2) / ((d/2)2 + h2) 
Wa= σ (1 + cos θ) 

Адсорбцію добавок на поверхні частинок 
визначали за допомогою інтерферометра ЛИР–
2 за зміною показника інтерференції до і після 
контакту адсорбенту з розчином модифі-
катору. Величину адсорбції визначали за 
формулою: 

А = ∆CV/m, де 
∆C –  зміна концентрації  добавки в розчині 

до і після адсорбції, кг/м3 ; V – об'єм розчину, з 
якого проходила адсорбція, м3; m – маса 
адсорбенту, кг. 

 
Результати й обговорення 

Проведений аналіз впливу будови моле-
кули дисперсійного середовища на енергію 
адгезійної взаємодії в системі дисперсійне 
середовище –  CdTe показав, що максималь-
ними значеннями роботи адгезії характери-
зуються системи вода – CdTe. Зазначимо що 
така закономірність спостерігається як на 
зразках CdTe, зразу після травлення поверхні 
кристала, так і на зразках після тривалого (60 
діб) зберігання на повітрі. Енергія адгезійної 
взаємодії в системі вода – кадмій телурид 
суттєво залежить від часу зберігання зразків. 
Причому на зразках безпосередньо після 
травлення робота адгезії менше, ніж на 
зразках, які зберігаються на відкритому 
повітрі. Це зумовлено поступовим окисненням 
поверхні зразка, що призводить до утворення 
додаткових водневих зв’язків і збільшення 
енергії взаємодії дисперсійного середовища 
(води) з твердою поверхнею (табл. 3.1). 

Незважаючи на велику енергію адгезійної 
взаємодії в системі вода – CdTe, розтікання 
краплі по поверхні кристала не відбувається, 
що зумовлено високим значенням поверхне-
вого натягу води.  

У системі етанол – CdTe та ізопропанол – 
CdTe значення адгезійної взаємодії значно 
зменшуються. Як показали проведені дослід-
ження, вказане дисперсійне середовище 
характеризуються мінімальними значеннями 
роботи адгезії. У даному випадку робота 
адгезії практично не залежить від часу, який 
пройшов після травлення поверхні зразків. 
Краплі спиртів розтікаються по поверхні 
зразків CdTe, причому збільшення молеку-

лярної маси молекул спирту супроводжується 
більшим розтіканням. Значне розтікання 
краплі (порівняно з водою) пояснюється 
низькими значеннями поверхневого натягу 
спиртів.  

Отримані закономірності спостерігаються, 
як на зразках, зразу після травлення, так і після 
їх зберігання на повітрі. Необхідно підкрес-
лити, що взаємодія дисперсійного середовища 
з поверхнею CdTe зводиться лише до 
дисперсійної, що показали досліди з 
визначення теплоти змочування поверхні. У 
всіх випадках внесення до дисперсійного сере-
довища високодисперсного CdTe, попередньо 
висушеного при температурі 353 К, не 
супроводжувалося жодним тепловим ефектом. 
Тобто можна стверджувати, що хімічної 
взаємодії в таких системах не відбувається. 

 
Таблиця 1 

Значення роботи адгезії  
в системі дисперсійне середовище – CdTe 

Диспер-
сійне 

середо-
вище 

Стан 
поверхні 

cos Ө 

Поверх-
невий 
натяг, 
мДж/м2 

Робота 
адгезії 

полірована 0,814 131,98 
Вода 

травлена 0,424 
72,75 

103,56 
полірована 0,976 43,52 

Етанол 
травлена 0,950 

22,03 
42,96 

полірована 0,997 43,34 Ізопро-
панол травлена 0,995 

21,7 
43,30 

 
Для багатьох дисперсних систем регулю-

вання їх властивостей стає можливим тільки 
при створенні на поверхні частинок адсорб-
ційних шарів, які дозволяють змінювати 
властивості поверхні частинок дисперсної 
фази. Адсорбція модифікаторів, як правило, 
знижує величину поверхневої енергії, що 
сприяє руйнуванню агрегатів у дисперсних 
системах, запобігає виникненню коагуляцій-
них контактів між частинками при седимен-
тації. 

Величина адсорбції, а також характер 
взаємодії адсорбат – адсорбент визначаються 
як хімічною природою поверхні частинок 
дисперсної фази, так і фізико-хімічною 
природою модифікаторів. Водночас адсорбцію 
речовин на поверхні частинок дисперсної  
фази з двох– (і більше) компонентної системи 
можна розглядати як конкуруючий процес 
фіксації на поверхні розділу фаз молекул 
розчинника і модифікатора.  

Як показали дослідження, ізотерми адсорб-
ції речовин, що досліджуються на телуриді 
кадмію з різних розчинників виходять з точки 
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початку координат і, згідно з проведеними 
розрахунками, добре описуються рівнянням 
Ленгмюра (рис. 2,3). Це свідчить про те, що 
формування адсорбційного шару на поверхні 
адсорбенту відбувається за рахунок адсорбції 
індивідуальних молекул досліджуваних речо-
вин. Процес закріплення молекул адсорбата на 
поверхні адсорбенту здійснюється за рахунок 
сил Ван-Дер-Ваальса (тобто має місце фізична 
адсорбція). Адсорбція носить зворотний харак-
тер, що підтверджується дослідами з десорбції 
модифікаторів чистим розчинником. Хід 
ізотерм свідчить про мономолекулярний 
характер адсорбції. 

 

 
Рис. 2. Ізотерми адсорбції модифікаторів на 

поверхні CdTe:  
СЕРА  - 1 з води: 3 – з етанолу: 5 – з ізопропанолу: 
ОЕДФК - 2 з води: 4 – з етанолу: 6 – з ізопропанолу 

 

 
Рис. 3. Ізотерми адсорбції модифікаторів на 

поверхні CdTe:  
ТОРО  1 – з етанолу: 4 – з ізопропанолу:  
ТДТА  2 – з етанолу: 5 – з ізопропанолу:  
ОЕДФ  3 – з етанолу: 6 – з ізопропанолу 

 
Було встановлено, що величини адсорбції 

речовин і структура адсорбційного шару 
визначаються не тільки характером взаємодії 
адсорбат – адсорбент, але й енергією адге-

зійної взаємодії в системі розчинник – адсор-
бент. Адсорбційна здатність досліджуваних 
речовин на телуриді кадмію з різних 
розчинників різна. Як видно з наведених 
даних, адсорбційна здатність усіх речовин 
розташувалася в такому ряду:  

А (етанол) > А (вода) > А (ізопропанол) 
Адсорбція модифікаторів має максимальні 

значення при проведенні процесу з етилового 
спирту. Значення граничної адсорбції в даному 
випадку зумовлені доброю змочуваністю 
поверхні телуриду кадмію етанолом, що 
пов’язано з невисоким поверхневим натягом 
даних розчинників, а також низькою (міні-
мальною в досліджуваному ряду) роботою 
адгезії. За таких умов забезпечуються 
оптимальні умови для контакту молекул 
модифікатора з поверхнею адсорбенту. Це 
призводить до того, що при адсорбції 
досліджуваних речовин з метанолу етанолу 
формування насиченого адсорбційного шару 
відбувається при нижчих концентраціях (рис. 
2). Разом з тим відносно невеликі геометричні 
розміри молекул метанолу і етанолу, їх висока 
рухливість і низька робота адгезії практично 
не дають їм можливості конкурувати з 
молекулами модифікатора при формуванні 
адсорбційного шару. При досягненні динаміч-
ної рівноваги в системі проходить процес 
обміну: адсорбована молекула модифікатора –
 молекула модифікатора в розчині. 

Значення граничної адсорбції при про-
веденні процесу з води значно менше, що є 
наслідком поганої змочуваності гідрофобної 
поверхні частинок телуриду кадмію, високого 
поверхневого натягу води, та високої роботи 
адгезії в системі вода – телурид кадмію. 
Ускладнення контакту розчинника і твердої 
поверхні створює додаткові труднощі для 
адсорбційного закріплення молекул модифіка-
тора на поверхні розділу фаз. Але молекули 
води не утворюють міжмолекулярних 
асоціатів з молекулами модифікатора і не 
конкурують з ними при формуванні адсорб-
ційного шару. У даних умовах формування 
адсорбційного шару проходить у області низь-
ких концентрацій. При досягненні динамічній 
рівноваги в адсорбційному шарі відбувається 
обмін молекулами модифікатора. Тобто 
формування адсорбційного шару, його щіль-
ність і інші характеристики визначаються 
енергією дисперсійної взаємодії в ньому між 
молекулами модифікатора. 

При застосуванні як розчинника ізопро-
пілового спирту отримані значення граничної 
адсорбції значно менші, ніж з етанолу і води. 
У даному випадку, імовірно, діють два 
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фактора: поступове зростання енергії адгезій-
ноі взаємодії в системі дисперсійне середо-
вище – телурид кадмію та те, що при 
формуванні адсорбційного шару з даного 
розчинника, його молекули успішно конку-
рують з молекулами модифікатора, що усклад-
нює формування насиченого адсорбційного 
шару. При динамічній рівновазі можливий 
обмін адсорбованих молекул модифікатора на 
молекули розчинника і навпаки, що суттєво 
змінює його структуру. Внаслідок цього, в 
області досліджуваних концентрацій, форму-
вання насиченого шару не відбувається. Крім 
того, необхідно враховувати можливість утво-
рення молекулярних асоціатів між молекулами 
модифікатора і молекулами розчинника, що 
також впливає на адсорбцію досліджуваних 
речовин (рис. 2,3). 

Отже, як показали дослідження, при 
проведенні модифікації поверхні частинок 
телуриду кадмію велике значення відіграє 
природа і властивості розчинника. Розчин-
ники, молекули яких мають дифільну будову 
(етиловий і ізопропіловий спирти), більше 
змочують поверхню гідрофобного телуриду 
кадмію, що полегшує фіксацію на його 
поверхні молекул модифікатора. На поверхні 
розділу фаз установлюється складна динамічна 
рівновага при формуванні адсорбційного 
шару, структура якого формується за активної 
участі молекул розчинника. 

 

Висновки 
Установлено, що енергія адгезійної 

взаємодії в системі дисперсійне середовище – 
телурид кадмію впливає на стійкість його 
високодисперсних систем. З часом змінюється 
енергія адгезійної взаємодії лише у випадку 
застосуванні як дисперсійного середовища 
води. При використанні органічних диспер-
сійних середовищ (спирти) час, який пройшов 
після травлення поверхні, на величину роботи 

адгезії практично не впливає. Введення в висо-
кодисперсні системи телуриду кадмію 
фосфоровмісних модифікаторів призводить до 
зміни їх характеристик за рахунок утворення 
адсорбційного шару на поверхні частинок 
дисперсної фази. Максимальні значення 
адсорбції речовини – модифікатора спостері-
гаються з розчинників, які мають низький 
поверхневий натяг і мінімальну роботу адгезії 
на межі розділу фаз. 

 

Список літератури 
1. Сергеев Г.Б. Размерные эффекты в 

нанохимии // Журнал Рос. хим. об-ва им. 
Д.И. Менделева. – 2002. – Т.66, №5. – С.22-
29. 

2. Handbook of Nanostructured materials and 
Nanotechnology. Ed. H.S. Nalwa. V. 1-5. 
N.Y. Acad. Press, 1994.  

3. Хайрутдинов Р.Ф. Химия полупровод-
никовых наночастиц // Успехи химии. – 
1998. – Т.67, №2. – С.125-139. 

4. Борук С.Д., Дремлюженко С.Г., Юрийчук 
И.Н., Давидюк Ю.М., Савчук О.А. Влияние 
природы растворителя на формирование 
адсорбционного слоя на поверхности 
высокодисперсного CdTe // Нові 
технології. – 2008. – №2 (20). – С. 222 – 
225. 

5. Халавка Ю.Б., Фейчук П.І., Щербак Л.П. 
Розмір-селективне фракціонування колоїд-
них частинок CdTe, стабілізованих тіолами 
// Науковий вісник Чернівецького універ-
ситету. -   Хімія. – 2005. – Вип. 270. – C. 
18–24. 

6. Коллоидно-химические основы нанонауки 
/ Под редакцией А.П. Шпака, З.Р. Ульберг 
–Киев. Академпериодика. – 2005. – 466 с. 

7. Лабораторные работы и задачи по 
коллоидной химии. / Под ред. Ю. Г. 
Фролова и А. С. Гродского. - М.: Химия, 
1986. - 216 с. 

 
Summary 

Boruk S.D., Savchuk О.А., Dremlyuzhenko S.G., Tomasсhyk V.N., Yuriychuk I.N. 

EFFECT OF ADHESION INTERACTION ENERGY ON THE FORMATION OF MODIFIERS 
ABSORPTION LAYER ON THE  CADMIUM TELLURIDE PARTICLES SURFACE 

Effect of adhesion interaction energy in disperse medium-cadmium telluride system on the stability of its 
high-dispersed aqueous and alcohol solution systems is studied.  Introduction to all high-dispersed mediums 
of phorphorous-containing modifiers brings about a change in their characteristics due to formation of 
monomolecular adsorption layer on the surface of disperse phase cadmium telluride particles. Maximum 
values of the modifiers absorption are observed in the solutions with low surface tension and minimum 
values of the work of adhesion on the phase border. 
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НАПРЯМИ ОДЕРЖАННЯ ТА ФІЗИКО–ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  
ОРГАНІЧНИХ ДИСПЕРСІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ НА ОСНОВІ НАФТОВИХ ШЛАМІВ ДЛЯ 

ОДЕРЖАННЯ ВУГІЛЬНИХ СУСПЕНЗІЙ  

Установлено, що введення до нафтових відходів рідких продуктів піролізу гуми дозволяє зменшити їх 
в’язкість і зменшити температуру спалаху, що дає можливість застосовувати такі суміші, як паливо або 
дисперсійне середовище для отримання суспензійного вугільного палива. Показано, що для отримання 
вугільних суспензій можна використовувати низькокалорійні енергоносії (відходи вуглезбагачення, буре 
вугілля). Враховуючи високий сумарний вміст паливної складової в’язкість отриманих систем, можна легко 
регулювати шляхом зміни концентрації твердої фази. Доведено, що седиментаційна стійкість досліджених 
сумішей нафтові відходи – рідкі продукти піролізу обернено пропорційна в’язкості таких систем. Для 
підвищення стійкості до розшарування доцільно вводити до складу суміші дисперсне вугілля. З’ясовано, 
що експлуатаційні суміші нафтові відходи – рідкі продукти піролізу, в першу чергу теплотворна здатність, 
вищі, ніж при спалюванні компонентів окремо, імовірно, за рахунок реалізації мікрогеторогенного каталізу 
процесів горіння. 

Ключові слова: нафтові щлами, відходи вуглезбагачення, рідкі продукти піролізу полімерних 
матеріалів, седиментаційна стійкість, в’язкість. 

 
Ситуація, що склалася в енергетичній сфері 

країни, вимагає швидкого та раціонального 
переведення економіки на власні дешеві та 
доступні енергоресурси, в тому числі ширше 
використовувати вторинні та некондиційні 
ресурси. У багатьох регіонах України накопи-
чено значну кількість потенційних вторинних 
енергоресурсів, більша частина яких вважа-
ється відходами різного ступеня небезпеки 
(відходи збагачення вугілля, коксохімічного 
виробництва, нафтовидобувних і нафтопере-
робних виробництв, полімерні відходи різної 
природи, відходи деревини). Зберігання таких 
відходів нераціонально з економічного та 
небезпечно з екологічного погляду. Високий 
вміст у відходах сполук сірки, азоту, ряду 
металів призводить до забруднення довкілля 
токсичними речовинами. Крім того, такі 
відходи – додаткові джерела утворення та 
викидів парникових газів, у першу чергу 
диоксиду вуглецю, метану та інших 
вуглеводнів. Отже, зберігання вторинних 
енергоресурсів створює як локальні, так і 
загострює глобальні екологічні проблеми. 
Враховуючи постійно зростаючі ціни на 
енергоносії, у ряді випадків вказані відходи 
безпосередньо спалюються для отримання 
теплової енергії. При цьому ступінь вигоряння 
паливної складової залишається малим, 
утворюються та викидаються значні кількості 
твердих і газоподібних забруднюючих 
речовин. Тверді залишки (шлаки) містять 
велику кількість сполук сірки, вуглецю і, 
поступово деградуючи в навколишньому 
середовищі, стають джерелом забруднення. 

Україна має у своєму розпорядженні значні 
запаси низькокалорійного вугілля, широке й 
ефективне застосування якого дозволить знач-
но розширити енергетичну базу країни [1–3]. 
Сировинна база твердого низькокалорійного 
палива також постійно розширюється за 
рахунок відходів вуглезбагачення. Тільки на 
території Донецької області у териконах 
накопичено близько 3 млрд. тонн твердих 
відходів із вмістом паливної складової 10-40%, 
120 млн. тонн – у вигляді шламів у гідро-
відстійниках. Такі відходи здатні до 
самозаймання і містять екологічно небезпечні 
речовини. Частина таких шламів за своїми 
характеристиками може бути використана як 
паливо. Існує тенденція їх прямого спалю-
вання, проте ряд показників цього процесу 
(теплотворна здатність, питомі викиди токсич-
них речовин на одиницю енергії, ступінь 
вигорання паливної складової) зумовлює його 
недоцільність. 

Сучасна технологія переробки нафти 
передбачає накопичення та зберігання нафто-
вих шламів у амбарах. Але система зберігання 
відходів нафтопереробки не забезпечує 
надійного захисту грунтів і грунтових вод від 
проникнення в них токсичних речовин, тобто 
такі котловани – постійно діючі джерела 
забруднення навколишнього середовища. Це 
призводить до погіршення екологічної ситуації 
в місцях розташування нафтопереробних 
заводів, у першу чергу в районах з дрену-
ючими грунтами або з високим рівнем 
грунтових вод. Нафтові шлами – це в’язкий, не 
текучий продукт, що складається в основному 
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з парафінів, смол, асфальтенів. Одна з 
головних проблем, що виникає за спроб 
провести утилізації нафтового шламу, – 
складність його видобутку зі шламовідстій-
ника. Висока в’язкість шламів не дозволяє 
відкачувати шлами трубами, а видобувати 
його як тверду речовину не дозволяє його 
напівзріджений стан. 

Накопичення та зберігання автомобільних 
шин, непридатних до подальшої експлуатації, 
супроводжується значним негативним впли-
вом на навколишнє середовище, оскільки вони 
практично не піддаються біологічній дегра-
дації і є джерелом довготривалого забруд-
нення. Відомо декілька основних технологій 
переробки й утилізації автомобільних шин. 
Найбільш поширені такі: спалювання відпра-
цьованих шин з метою отримання енергії; 
подрібнення гумових відходів з подальшим їх 
застосуванням як наповнювача для вироб-
ництва гумових чи бітумно-гумових продук-
тів; виробництво з гумових відходів і 
автомобільних шин вторинної промислової 
сировини; піроліз гумових відходів. Піроліз – 
один з найбільш перспективних методів 
утилізації відпрацьованих автомобільних шин, 
проведення якого дозволяє виготовити 
продукти, які можна використовувати надалі у 
народному господарстві. Перспективний 
напрям застосування рідких продуктів пролізу 
– потенційного вторинного енергоносія – його 
використання як палива.  

Перспективним напрямом застосування 
названих вторинних енергоносіїв є створення 
на їх основі рідкого, усередненого за складом 
палива, придатного за своїми характеристи-
ками для безпосереднього спалювання в 
котлоагрегатах, і визначення режимів його 
спалювання, за яких будуть досягатися 
прийнятні технологічні та екологічні показ-
ники процесу. Це вугільні суспензії – суміші 
подрібненого вугілля та розріджених введен-
ням рідких продуктів піролізу полімерних 
відходів нафтошламів. Як паливо високо-
концентровані вугільні суспензії успішно 
застосовуються за кордоном (США, Італія, 
Китай, Росія і ін.) з метою зменшення викидів 
в атмосферу монооксиду вуглецю, оксидів 
азоту і сірки, твердих аерозольних частинок, 
які утворюються при спалюванні вугілля. Як 
показали дослідження американських учених, 
під час спалювання вугілля у вигляді водних 
суспензій викиди оксидів азоту, сірки і 
чадного газу скорочуються на 30 %, в 
порівнянні зі спалюванням вугілля у вигляді 
пилу, що дозволяє прогнозувати аналогічне 
зменшення викидів забруднюючих речовин за 

спалювання вугільних шламів. Крім того, під 
час спалювання вугілля у вигляді суспензії 
значно збільшується ступінь вигорання палив-
ної складової (недогар менше 0,5 %). У рідке 
паливо вводяться мінеральні складові для хі-
мічного зв’язування шкідливих речовин [5–9].  

Упровадження палива на основі вторинних 
енергоносіїв дозволить поступово замінити 
дорогі енергоносіїв, запаси яких в Україні 
обмежені, на альтернативне, дешеве паливо, 
яке може бути використане як замінник 
мазуту, аналог дизельного палива, паливо для 
котельних і теплових установок різного приз-
начення. Переведення ряду регіональних 
підприємств на власні енергоресурси сприя-
тиме зменшенню об’ємів споживання імпорто-
ваного мазуту, збільшенню масштабів вико-
ристання вторинних сировинних матеріалів, 
поліпшенню екологічного стану у регіоні за 
рахунок утилізації відходів. Крім того, 
створюється можливість використання альтер-
нативних, дешевших, конкурентно здатних 
енергоносіїв, які можна створювати шляхом 
переробки вторинної сировини, запаси якої 
накопичені у великій кількості та постійно 
зростають. 

 
Методика експерименту 

Як об’єкт дослідження нами були обрані  
• нафтовий шлам НГВУ „Долинанафтогаз”. 

Шлам є в’язким продуктом темно-
коричневого кольору. Густина шламу 
0,912-0,937 г/см3; в’язкість шламу 
16,3 Па*с; вологість 32%; вміст 
мінеральної складової 11–15%. 

• нафтові залишки (донні відкладення 
ємностей, в яких зберігається нафта до 
переробки). Густина 0,956-1,02 г/см3; 
в’язкість шламу 12,6 Па*с; вологість 24%; 
вміст мінеральної складової 7–9%. 

• рідкі продукти піролізу гуми, фракції 
відгону 55-185 ºС, наступного складу 
(табл. 1) [10,11]: 

 
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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В'язкість систем визначалася при 
швидкості зрушення 9 с¹ на приладі “Реотест–
2”. 

Седиментаційну стійкість високонцентро-
ваних суспензій визначали за часом, необхід-
ним до початку їх розшарування у мірних 
циліндрах на 25 мл. 

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

Температуру спалаху визначали шляхом 
нагрівання зразків на піщаній бані. 

 
Результати й обговорення 

Проведене дослідження фізико–хімічних 
властивостей нафтових залишків і нафто-
шламів підтвердило неможливість і недоціль-
ність їх безпосереднього використання як 
палива. Указані зразки мають велику в’язкість, 
знаходячись у псевдотвердому стані, що 
ускладнює процеси їх видобутку. Крім того, 
вказані зразки при зниженні температури 
нижче 4–5°С застигають і у випадку їх 
безпосередньої подачі до пальника по трубах 
при низьких температурах відбудеться 
застигання шламів і закупорка труби. 
Введення до нафтових шламів і нафтових 
залишків дисперсного вугілля або інших видів 
твердого палива недоцільне і неможливе 
внаслідок високої в’язкості. Отримання 
однорідної системи в даному випадку 
ускладнюється, а проведення помолу стає 
неможливим. 

Запаси нафтових залишків обмежені. Їх 
кількість складає порядка 50 – 70 тис. тонн за 
5 років, які утворюються при проведенні 
планових очисних робіт. Тому більш перспек-
тивним вторинним енергоресурсом є нафто-
шлами, яких накопичено в регіоні сотні тисяч 
тонн, їх нагромадження продовжується. Але 
нафтошлами зберігаються у земляних амбарах 
і негерметичних ємностях, що призводить до 
поступової втрати ними летких речовин. 
Внаслідок цього температура спалаху нафто-
шламів вище 300°С, що унеможливлює їх 
застосування як палива без попереднього 
розігріву іншими енергоносіями. 

Як відомо [12], зменшити в’язкість 
нафтошламів можна або введенням до їх 
складу комбінації аніонних поверхнево–
активних речовин, або змішуванням із 
органічними продуктами, які мають низьку 
в’язкість. Перший напрям може розв’язати 
проблему зменшення в’язкості нафтових 
відходів, але не питання зменшення темпе-
ратури їх спалаху. Тому більш перспективне 
змішування нафтошламів з органічними з 

леткими органічними речовинами, які мають 
низьку в’язкість і малу собівартість. Таким 
вимогам відповідають рідкі продукти піролізу 
полімерних відходів, які отримують при 
переробці, в першу чергу шин автомобільного 
транспорту. Це зумовлює наявність даного 
продукту у необхідній кількості.  

Для проведення досліджень були приго-
товлені суміші з різним співвідношенням 
компонентів, характеристики яких наведено у 
таблиці 2. Як видно з наведених даних, вищи-
ми експлуатаційними показниками (теплотвор-
на здатність, температура спалаху) володіють 
системи, отримані шляхом змішування з 
продуктами піролізу нафтових залишків. Чітко 
відстежується закономірність зменшення 
в’язкості зі збільшенням частики продуктів 
піролізу. Отримані системи мають відносно 
більшу в’язкість і більшу седиментаційну 
стійкість порівняно з системами на основі 
нафтошламів, але зменшити в’язкість можна 
шляхом збільшення частики продуктів 
піролізу. Відносно низька температура спалаху 
дозволила отримати паливо, придатне, як 
показали проведені на дослідно–промисловій 
установці дослідження, до безпосереднього 
спалювання. Випробування проводились на 
модифікованому пальнику, встановленому на 
стандартному твердопаливному котлі Е–09/01, 
проектною потужністю 1000 кг пару на 
годину. Цікаві екстремальні дані щодо тепло-
творної здатності зразків при співвідношенні 
нафтові залишки – рідкі продукти піролізу = 
2:1. Імовірно, при даному співвідношенні 
вдається досягти оптимального для процесу 
горіння складу: органічні речовини – вода – 
мінеральна складова, при якому мінеральні 
речовини здатні виявляти каталітичні власти-
вості. Тобто відбувається мікрогетерогенний 
каталіз, що призводить до більш повного 
вигоряння паливної складової (що підтверд-
жується візуальними спостереженнями), а 
також часткового розкладу води, що призво-
дить до підвищення загальної теплотворної 
здатності зразків.  

Але, враховуючи малу кількість указаних 
вторинних енергоресурсів, перспектив широ-
кого застосування вони не мають.  

Суміші, отримані на основі нафтових 
шламів, характеризуються приблизно такими 
самими фізико–хімічними властивостями. 
Суттєві відмітності спостерігаються в 
експлуатаційних характеристиках. Значно 
вища температура спалаху зумовлює 
складнощі при використанні вказаних сумішей 
як палива. Без підсвічування, як показали 
дослідно–промислові випробування, можна  
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Таблиця 2 
Характеристики сумішей нафтові відходи – рідкі продукти піролізу 

В’язкість, Па*с Висота освітленого шару, 
мм 

№ Склад суміші: 
нафтові 

залишки – РПП 1 год 24 год 72 год 1 год 24 год 72 год  

Тепло-
творна 

здатність, 
кДж/кг 

Темпера-
тура 

спалаху, 
С° 

Нафтові залишки 
1 РПП 0,2 0,2 0,2 – – – 48800 75 
2 Нафтові 

залишки 
– – – – – – 28500 180 

3 4 : 1 1,80 1,89 2,24 – – 1 34350 135 
4 3 : 1 1,30 1,45 1,75 1 2 4 36500 125 
5 2,5 : 1 1,20 1,34 1,60 2 3 5 38600 115 
6 2 : 1 1,10 1,25 1,50 3 6 8 52800 110 
7 2,5 : 1 + 10% 

вугілля 
1,50 1,60 1,74 1 2 2 43150 115 

8 2,5 : 1 + 10% 
пірокарбон 

1,55 1,73 1,84 1 1 2 35400 115 

Нафтові шлами 
1 Нафтові шлами – – – – – – 27200 320 
2 8,5 : 1,5 1,54 1,64 1,75 – – 1 32500 190 
3 4 : 1 1,46 1,62 1,7 – 1 2 34100 181 
4 3 : 1 1,23 1,34 1,4 – 1 3 36250 168 
5 7 : 3 1,11 1,21 1,36 1 3 4 38000 143 
6 6,5 : 3,5 1,03 1,15 1,21 2 4 7 39450 128 

 
використовувати суміші при співвідношенні 
компонентів 1 : 1. Але такі системи нестійкі і 
швидко відбувається розшарування на легкі та 
важкі фракції. Раціональним шляхом їх 
стабілізації та підвищення теплотворної 
здатності є введення до їх складу дисперсного 
вугілля.  

 

Висновки 

Установлено, що введення до нафтових 
відходів рідких продуктів піролізу гуми 
дозволяє зменшити їх в’язкість і підвищити 
температуру спалаху, що дає можливість 
застосовувати такі суміші, як паливо або 
дисперсійне середовище для отримання 
суспензійного вугільного палива. Для 
отримання вугільних суспензій можна 
використовувати низькокалорійні енергоносії 
(відходи вуглезбагачення, буре вугілля). 
Враховуючи високий сумарний вміст паливної 
складової, в’язкість отриманих систем можна 
легко регулювати шляхом зміни концентрації 
твердої фази. Показано, що седиментаційна 
стійкість досліджених сумішей нафтові 
відходи – рідкі продукти піролізу обернено 
пропорційна в’язкості таких систем. Для 
підвищення стійкості до розшарування 
доцільно вводити до складу суміші дисперсне 
вугілля. Експлуатаційні характеристики 
суміші нафтові відходи – рідкі продукти 

піролізу (в першу чергу – теплотворна 
здатність) вищі, ніж при спалюванні 
компонентів окремо, імовірно, за рахунок 
реалізації мікрогеторогенного каталізу 
процесів горіння.  
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Summary 

Boruk S.D., Troinovska N.M. 

DIRECTIONS FOR OBTAINING AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES  
OF ORGANIC DISPERSION MEDIUM FROM PETROLEUM SLUDGE  

FOR PRODUCING COAL SUSPENSIONS 

The introduction to the petroleum liquid products of pyrolysis of waste rubber to reduce its viscosity and 
increase the temperature flash that allows to use such as fuel mixture or dispersion medium for suspension of 
coal fuel. Shown that for a coal slurry can use low-calorie energy. Given the high overall content of the fuel 
component of the viscosity obtained systems can be easily adjusted by changing the concentration of solid 
phase. Shown that the sedimentation stability of the investigated compounds waste oil - liquid products of 
pyrolysis is inversely proportional to the viscosity of such systems. To increase the resistance to separation 
should be introduced into the mixture dispersed carbon. Shown that the performance mix waste oil - liquid 
pyrolysis products, primarily calorific value, higher than when burning components separately, probably due 
to catalysis. 
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СИНТЕЗ І БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ СОЛЕЙ АКРИДИНІЮ 

Синтезовані нові онієві похідні акридину, які містять біля атома нітрогену акридинієвого ядра алкільні, 
алільні, бензильні, фенацильні та гетероциклічні фрагменти. Вивчена їх росторегулююча активність щодо 
рослин кукурудзи.  

Ключові слова: акридин, солі акридинію, алкілгалогеніди, фенацилгалогеніди, гетероцикли, 
росторегуляторна активність. 

 

Заміщений акридинієвий фрагмент входить 
до складу багатьох органічних речовин син-
тетичного та природного походження, які 
цікаві як з теоретичного, так і з практичного 
погляду. 

Біологічна активність похідних акридину 
вивчається з початку ХХ століття. Доведено, 
що сполуки цього ряду інгібують розвиток 
багатьох мікроорганізмів. Головне у 
бактеріостатичному ефекті похідних акридину 
- втручання у процес біосинтезу білка. З 
препаратів цього ряду широко застосовується 
як профілактичний та лікувальний засіб при 
гнійних і антисептичних захворюваннях ета-
кридину лактат (риванол, 2-етокси-6,9-діаміно-
акридину лактат моногідрований) [1]. Виявля-
ють бактерицидні властивості 3,6-діаміноакри-
дин (профлавін) та 3,7-діаміноакридин – 
акраміновий червоний, який також застосо-
вується як барвник [2]. Ефективними проти-
малярійними препаратами є похідні акридину: 
акрихін, аміноакрихін, халакрин, мелакрин, 
атебрин [3-5].  

Синтезовано ряд заміщених 9-аміноакри-
динів, що мають високу антибактеріальну 
активність: 1,9-діаміноакридини, 9-ациламіно-
акридини, 3-хлор-9-(N-сульфамоїлфеніламіно-
метилен)акридини, які також пригнічують ріст 
пухлин [6]. Похідні 9-аміноакридину перспек-
тивні і для боротьби зі СНІДом. З цією метою 
випробувалися комплекси заміщених акриди-
ну з нуклеїновими кислотами [7]. Сполуки 
акридину виявляють також антилейкемічну, 
антимеобластичну, анестетичну, седативну та 
інші види активності. Деякі з них впливають 
на ЦНС, що дозволяє застосовувати їх для 
лікування нервових і психічних захворювань, 
паркінсонізму та паркінсоїдних синдромів, 
розсіяного склерозу, як метаболічний засіб 
лікування церебральної недостатності.  

Похідні акридину виявляють росторегулю-
ючу [8], фунгіцидну активності, а також 
використовуються як молекулярні мітки в 
генній інженерії. 

Зважаючи на це, метою роботи є одержан-
ня четвертинних солей на основі акридину та 
дослідження їх росторегулюючої активності. 

Нами розроблені умови кватернізації акри-
дину алкілгалогенідами, алілгалогенідами та 
галогенопохідними деяких ароматичних і 
гетероциклічних сполук. Вибір галогенопохід-
них оснований на попередніх дослідженнях, 
проведених на кафедрі органічної та фарма-
цевтичної хімії ЧНУ. Так, на основі хлорис-
того бензилу, хлорометилнафталену, 3-хлор-
ацетиліндолу синтезовані ефективні стиму-
лятори росту рослин [9-11]. 

Під час нагрівання еквімолярних кількос-
тей акридину й етилхлориду, ізобутилброміду 
одержані відповідні солі (І-ІІ). Реакція 
проходить з виходом 30-35% у бензені і 20-
25% - у толуені. При нагріванні реагуючих 
компонентів без розчинника відповідних акри-
динієвих солей виділити не вдалося. Можливо, 
це пов’язано зі схильністю N-алкілпохідних 
акридину до ізомеризації в умовах реакції. 

Акридин за кімнатної температури реагує з 
алілйодидом з утворенням солі (ІІІ), яку було 
також виділено у вигляді перхлорату (ІV).  
 

N

+R-Hal

 

N
+ Hal

R
 

R=C2H5 (I); і-C4H9 (II); CH2=CH-CH2 (III-ІV); 
СН2СООН (V); СН2СН2СООН (VІ - VІІ) 

Наl=Br; I, СІО4 

 
У випадку застосування як галогено-

похідних брометанової та 3–бромопропанової 
кислоти кватернізація акридину проходить у 
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толуені, під час нагрівання протягом 3–4 год з 
виходом 52–64%. У результаті проведених 
реакцій одержані солі (V) та (VI). Варто 
відзначити, що акридинієва сіль (VI) на 
відміну від солі (V) виявилася гігроскопічною, 
тому її після розчинення в етанолі було 
переведено у перхлорат (VIІ). 

Склад і будова синтезованих акридинієвих 
солей підтверджені даними елементного 
аналізу та УФ- спектроскопії. Для них 
спостерігаються максимуми поглинання при 
240, 250, 305, 350 нм, що характеризує похідні 
акридину [12]. 

Інтерес являли такі реагенти для одержан-
ня акридинієвих солей, як дибромодіацетил і 
1,4–біс(бромацетил)бензен. Солі, одержані на 
основі вказаних галогенопохідних і 5,6-бензо-
хіноліну, виявили високу ростостимулюючу 
активність до рослин і тварин [13]. Нами 
встановлено, що у результаті взаємодії 
вказаних галогенопохідних з акридином 
утворюються тільки моноакридинієві солі 
(VIII) та (ІХ), не зважаючи на співвідношення 
реагуючих компонентів, часу та температури 
нагрівання. 
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Склад і будова акридинієвих солей (VIII) 

та (ІХ) підтверджені кількісним елементним 
аналізом і спектральними методами. Так, для 
солі (VIII) визначені максимуми поглинання 
при 255,320, 350 нм. 

Під час нетривалого кип’ятіння акридину з 
надлишком хлористого бензилу синтезована 
сіль (Х), яка важко кристалізується, і тому її 
було виділено у вигляді перхлорату (ХІ). 
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Х – XIII 

X: R=H, X=Cl; XI: R=H, X=ClO4; XII: R= NO2, 
X=Br, XIII: R = Br, X=Br 

 
Аналогічно акридин реагує з п–нітро-

бензилбромідом та п-бромобензилбромідом – 
під час кип’ятіння у толуеновому розчині 
протягом 5 год – з утворенням солей (ХІІ-ХІІІ) 
з виходом 68% та 65% відповідно.  

Взаємодією акридину з п-хлорофенацил-
бромідом і п-нітрофенацилбромідом одержані 
амонієві солі (ХІV–ХV). Будова синтезованих 
акридинієвих солей підтверджена даними 
елементного аналізу та УФ- спектрів, які 
містять максимуми поглинання при 255, 270, 
355 нм.  
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ХІV- ХV 

ХІV: R = Cl; ХV: R = NO2  
 

У випадку застосування як галогенопохід-
них 4-хлорометилбіфенілу та 1-хлорометил-
нафталену кватернізація акридину проходить 
під час тривалого нагрівання реагуючих речо-
вин у толуені. Виділення солей (ХVІ) та (ХVIІ) 
затруднено осмоленням реакційної суміші, що 
може бути пов’язане з просторовими 
ефектами. 
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Синтезовані дифенілвмісна (ХVІ) та 

нафталеновмісна (ХVІІ) акридинієві солі – 
стійкі кристалічні речовини жовтого кольору, 
розчинні у полярних органічних розчинниках, 
практично не розчинні у воді. 

Цікаво було одержати акридинієві солі, що 
містять одночасно два гетероциклічних фраг-
менти. 

Нами розроблені умови синтезу солей на 
основі 3-хлорацетиліндолу та 1-хлорацетил-
індолу. 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-індолілоцтово-
го альдегіду тощо [14]. На основі 3-хлор-
ацетиліндолу науковцями нашої кафедри 
синтезовано стимулятор росту кукурудзи і 
ярого ячменю «Індофор», який являє собою 
трифенілфосфонієву сіль [15]. 

Установлено, що 3-хлорацетиліндол та 1-
хлорацетиліндол взаємодіють з акридином при 
нагріванні еквімолярних кількостей компонен-
тів у диметилформамідіному або толуеновому 
розчині. При цьому відповідні акридинієві солі 
(ХVІІІ –ХІХ) одержуються з виходами 50 -
60%. 

N N

+
CO-CH

2
Cl

H  

N

N

+

CH
2
-CO-

Cl

H  
ХVІІІ 

N N

+

CO-CH
2
Cl

 

N

N

+

CH
2
-CO-

Cl

 
ХІХ 

 
У випадку застосування як галогено-

похідного 3-бромометилпіразолу кватернізація 
акридину проходить у толуені при тривалому 
нагріванні з виділенням солі (ХХ). 
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Установлено, що при кип’ятінні акридину з 

3,5-біс(бромометил)піразолом у толуені неза-
лежно від їх співвідношення отримується 
моночетвертинна сіль (ХХІ), яка містить два 
гетероциклічні фрагменти. 
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Таблиця 1 
Акридинієві солі  

N

R

+
X

 
 

Знайдено Обчислено 
№ R X 

Вихід, 
% 

Тпл., 

°С Х,% N,% 
Формула 

Х,% N,% 

І С2Н5– Br 35 90 – 93 28,57 5,45 C15H14BrN 27,82 4,88 

ІІ і-С4Н9– Br 30 92 – 93 24,76 4,58 C17H18BrN 25,27 4,43 

ІІІ СН2=СН–СН2– I 70 125 35,98 4,56 C16H14IN 36,55 4,03 

ІV СН2=СН–СН2– СІO4 85 102–103 10,9 5,14 C16H14CINO4 11,09 4,38 

V НООС–СН2– Cl 60 105-107 12,83 5,05 C15H12ClNO2 12,95 5,18 

VI НООС–СН2–СН2– Br 64 105-108 24,2 4,28 C16H14BrNO2 24,05 4,22 

VII НООС–СН2–СН2– СІO4 87 108-110 9,83 4,08 C16H14CINO6 10,08 3,98 

VIII Br–СН2–CO–CO–СН2– Br 65 97–100 46,15 4,76 C17H13Br2NO2 46,56 4,08 

IX Br–СН2–CO– С6Н4–CO–СН2– Br 68 100–102 32,90 3,05 C22H15Br2NO2 32,94 2,89 

X С6Н5–СН2– СІ 55 245 10,9 5,14 C20H16CIN 11,6 4,58 

XI С6Н5–СН2– СІO4 85 245 10,45 4,56 C20H16ClNO4 9,59 3,79 

XII NO2–С6Н4–СН2– Br 68 102–105 21,85 7,36 C20H15BrN2O2 20,96 7,35 

XIII Br–С6Н4–СН2– Br 65 100–103 35,15 3,80 C20H15Br2N 34,80 3,05 

XIV СІС6Н4–СОСН2– Br 55 186-188 19,2 4,28 C21H15BrCINO 19,36 3,39 

XV NO2–С6Н4–СО–СН2– Br 47 96–98 19,1 6,05 C20H13BrN2O3 19,53 6,85 

XVI 
CH

2

 

СІO4 69 103–105 7,00 3,05 C26H20ClNO4 7,95 3,14 

XVII 

CH
2

 

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

XVIII 
N

CO-CH
2
-

H

 

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

XIX 
N

CO-CH
2
-

 

СІ 65 150-152 9,46 7,82 C23H17CIN2O 9,51 7,51 

XX N
N

H

CH
2

 

Вr 54 
230-231 
(з розкл) 

22,56 12,11 C17H14ВrN3 23,49 
12,3

5 
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Склад і будова акридинієвих солей (ХХ) і 
(ХХІ) підтверджені даними елементного 
аналізу та УФ-спектроскопії. Так, УФ-спектри 
солей (ХХ) і (ХХІ) містять максимуми 
поглинання при 230, 245, 325, 350 нм. 

Нами вивчена дія передпосівної обробки 
насіння кукурудзи розчинами синтезованих 
речовин на ростові процеси рослин. 
Дослідження проводилося 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 [16-18]. 

На основі отриманих результатів прове-
дено аналіз залежності «структура – біологічна 
активність» у ряду похідних акридину. 

Усі досліджені нами акридинієві солі 
виявили різноманітну дію на рослини. 
Оптимальною концентрацією розчинів дослід-
жуваних речовин для передпосівної обробки 
насіння є концентрація 0,005%. Обробка 
насіння кукурудзи розчинами солей більшої 
концентрації негативно впливає на всі ростові 
показники рослин. 

У таблиці 2 наведена порівняльна харак-
теристика дії досліджених похідних акридину 
на насіння та рослини кукурудзи (+ до 
контролю). З наведених даних видно, що 
онієві похідні акридину не однаково діють на 
усі показники росту рослин. Так, енергія 
проростання та схожість насіння підвищу-
ються під дією солей, синтезованих на основі 
дібромацетилброміду (VIII) та 1,4-біс-(бром-
ацетил)бензену (ІХ) на 10 та 11,67% 
відповідно.  

Цікавим виявилось те, що більшість дос-
ліджених акридинієвих солей прискорюють 
розвиток кореневої системи рослин. Етил-
акридинієва сіль (І) – найбільш активна в 
цьому плані. Обробка насіння розчином цієї 
солі збільшує сиру масу і довжину кореня на 
64,7% та 22 % відповідно. Одночасно покра-
щуються усі ростові показники рослини. 

Активує ріст рослин кукурудзи передпосів-
на обробка насіння розчином акридинієвої солі 
(ХVІІ), синтезованої на основі 1-хлорометил-
нафталену. 

Більшість досліджених солей акридинію 
негативно впливають на активність ферментів 
каталази та пероксидази. 

 
Таблиця 2 

Вплив похідних акридину на морфологічні та біохімічні показники рослин кукурудзи 
(концентрація розчинів 0,005%) 

± до контролю ,% 

Сира маса Довжина 
Активність 
ферментів № спо- 

луки 
Енергія 
пророст 

Схожість 
Стебло Корінь Стебло Корінь Кат. Пер. 

І +5,6 +2 +22,4 +64,6 +21,0 +21,9 +12,3 +2,4 
ІІ +5 +4 +10,3 +8,8 -6,3 +3 +6,0 +9,5 
ІІІ -9,7 +3,3 +15,6 +6,5 +3,8 +9,6 +33,5 +7,9 
ІV +2,3 +4 +7,6 +9,2 +4,6 +6,8 +10,1 +7,1 
V +3,6 +1,2 +10,1 +8,4 +6,1 +2,3 -10,6 -2,4 
VІ 0 0 +8,2 +12,1 +5,4 +2,8 -11,8 -1,6 
VІІ +1,6 +2 +6,5 +8,6 +3,1 +2,4 -8,0 -4,1 
VІІІ +10 +2,3 +4,3 +2,4 +9,3 +1,1 -54,5 -13,8 
ІХ +11,7 +11,3 +10,6 +17 -7,3 +7 -39,2 -31,3 
Х -4,7 -4,3 -3,7 +20 -0,1 +2,8 -30,2 -19,8 
ХІ +6 +1,3 +25,1 +24,3 +15,3 15,9 -30,2 -43 
ХІІ +5,4 +1,4 +12,1 +6,5 +10 +8,1 -10 -2,6 
ХІІІ +3,2 +4,1 +7,6 +7,4 +5,2 +6,1 +5 +7,4 
ХІV +2 +3 +6,3 +4 +3 +2 +1,8 +2,1 
ХV -1 +1 -3,5 -6 -6,1 +2,7 -31,3 -12,5 
ХVІ -3,7 0 +5,8 +38,4 +14,2 +18,2 +9,4 +9,5 
ХVІІ +6,1 +7,1 +12,4 +24 +16,1 +18,5 +20,1 +14,6 
ХVІІІ -1 -1 +19,2 +4,2 +10,1 -18,1 +8,1 +18,2 
ХІХ +6,3 +7,4 +20,5 +18,6 +12,4 +10,2 +7,2 +10,4 
ХХ +2,3 +0,7 +18,1 +33 +9,7 +7,4 -46,8 -10,8 
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Висновки 

1. З метою встановлення закономірностей 
між будовою та біологічною активністю 
синтезовані нові онієві похідні акридину та 
досліджена їх росторегулююча дія щодо 
рослин кукурудзи. 

2. Установлено, що всі сполуки, одержані на 
основі акридину, в тій чи іншій мірі 
впливають на ріст рослин. Оптимальною 
концентрацією розчинів для передпосівної 
обробки насіння є концентрація 0,005 %. 

3. Четвертинні похідні акридину суттєво 
прискорюють ріст та розвиток кореневої 
системи рослин. Найкращим стимулятором 
росту коріння є N-етилакридинійбромід, 
який збільшує сиру масу і довжину кореня 
на 64, 7% та 22, 4% відповідно. 

 

Список літератури 
1. Беликов В.Г.. Фармацевтическая химия. 

М.: Высш. школа. – 1993. – 768 с. 
2. Фармацевтическая химия. Под редакцией 

академика РАМН, профессора. Арзамас-
цева А.П. М.: Изд дом „ Гэотар-мед”, 2004. 
– 635 с.  

3. Машковский М.Д. Лекарственные сред-
ства. М.:Новая волна, 2005. – 1206 с. 

4. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. 
Фармацевтична хімія.– Вінниця: Нова 
книга, 2003. – 464 с. 

5. Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, 
І.В.Українець, С.Г.Таран та ін., за ред. 
П.О.Безуглого. – Х.: вид-во НФАУ; Золоті 
сторінки, 2002. – 448 с. 

6. Synthesis, antitumor and antimicrobical 
activities of 3-chloro-9-(p-N-substituted 
sulphamoylphenyl - aminomethylen) acridines 
/ H.M. Safmal, F.A.Rajab, N.M. Eid et al. 
//Egipt. Pharm. Soc. – 1988. – Vol. 29, № 4. – 
P. 99-110. 

7. Альберт А. Избирательная токсичность. 
Физико-химические основы терапии. – М.: 
Медицина, 1989. – 300 с. 

8. Производные гетероциклических основа-
ний, проявляющих росторегуляторную 
активность / М.И. Шевчук, О.М. Букачук, 
Л.Я. Баранова и др.; Черновиц.ун-т. – 
Черновцы, 1989. – 17 с. – Деп. в Укр. 
НИИНТИ 28.04.89. – № 1200. – Ук. 89. 

9. Синтез, химические, физико-химические и 

биологические свойства 9-тио- и 9-
гидразиноакридинов и их производных: 
Метод. рекомендации /А.А.Мартыновский, 
Л.А.Омельянчик, В.Р.Стец и др. – 
Запорожье: ЗМИ, 1987. – 33 с. 

10. Букачук О.М., Баранова Л.Я., Бучацький 
М.В. Синтез та росторегулююча активність 
нових онієвих похідних нафталену.// 
Materialy II miedzynarodowej naukowe-
praktycznej konferencji ‘” Wykszta cenie I 
nauka bez granic -2005. Przemysl-Praha.: 
2005.- p 29-31 

11. Букачук О.М., Баранова Л.Я Синтез та дос-
лідження структурних аналогів стимулято-
ра росту рослин Індофор. // Науковий віс-
ник ЧДУ. Чернівці: Рута.- 1999.- С.42-49. 

12.  Катрицький А.Р.Физические методы в 
химии гетероциклических соединений:Пер. 
с англ..–М.:Химия,1966.–660 с. 

13. Стимулятор роста сельскохозяйственных 
животных: А.с. 1541812 СССР, МКИ А 3 К 
1/00/ М.И.Шевчук, И.М. Павлюк, 
О.М.Букачук, П.И Ягодинец, Н.К.Чаусов 
(СССР).-№ 4342988; заявл 
15.12.87.Опубл.08.10.89. 

14. Деева В.П., Шеляг З.И., Санько Н.В. Изби-
рательное действие химических регуля-
торов роста на растения. – Минск: Наука и 
техника, 1988. – 254 с. 

15. Хлористый 3-индолилкарбометилтрифе-
нилфосфоний в качестве стимулятора 
роста ярого ячменя и кукурузы: А.с. 
1267765 СССР, МКИ С 07 F 9/54/ 
М.И.Шевчук, Л.К. Кривошея, П.И. 
Ягодинец. И.Н.Чернюк (СССР).- № 
3714634; Заявл. 09.12.83, Опубл. 01.07.86. 

16. Букачук О.М., Баранова Л.Я, Єфтеньєва 
Р.І. Пошук нових регуляторів росту рослин 
у ряду похідних феноксиоцтової кислоти. // 
Науковий вісник Чернівецького універ-
ситету: Зб.наук.праць.- Вип.307: Хімія. – 
Чернівці: Рута,2006. – С.46-48.  

17. Починок М. Методы биохимического ана-
лиза растений. – М.: Химия. – 1976. – С. 
172-174. 

18. Гавриленко В.Ф., Ладыгина М.А., 
Хандобина И.М. Большой практикум по 
физиологии растений. – М.: Высшая 
школа. – 1975. – 284 с. 

 

Summary 

Bukachuk O., Baranova L., Lukashuk O.  

SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF NEW SALTS OF ACRIDINE 
New onium derivatives of acridine are synthesized. They containes near the atom of nitrogene acridinic 

kernels alkyl, allyl, benzyl, phenacil and heterocyclic fragments. Growth-regulating activity in relation to the 
plants of corn has been studie.  
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СИНТЕЗ ТА РОСТОРЕГУЛЮЮЧА АКТИВНІСТЬ N-(4-ПІРАЗОЛІЛ)СЕЧОВИН 

Взаємодією 4-амінопіразолів з ціанатом натрію в середовищі оцтової кислоти синтезовані  
N-(4-піразоліл)сечовини, серед яких виявлені речовини з ростостимулюючою активністю. 

Ключові слова: 4-амінопіразоли, ціанат натрію, N-(4-піразоліл)- сечовини, ростостимулююча дія. 

 
4-Функціонально заміщені піразоли нале-

жать до типу сполук з вираженою гербіцидною 
дією. Зокрема, висока активність виявлена для 
4-бромо- [1] та 4-трифторометил- [2] заміще-
них піразолів. Низка патентів [3-8] засвідчує 
наявність гербіцидних властивостей в ряду 4-
піразолілкетонів, серед яких знайдені сполуки, 
що в дозах 1-10 кг/га до або після сходового 
застосування знищують одно- та багаторічні 
бур’яни на рисових плантаціях. До високо-
активних відносяться і естери 1,3-дизаміщених 
4-піразолокарбонових кислот, які в дозах 10-12 
кг/га використовуються як гербіциди суцільної 
дії [10]. Також встановлено, що введення в 
структуру піразол-4-карбонових кислот 
аміногруп зменшує норми витрат до 0.5-2 кг/га 
при тій же ефективності гербіциду. У світлі 
сказаного одним із перспективних варіантів 
пошуку нових фізіологічно активних речовин 
у ряду 4-заміщених піразолів видається їх 
спрямована функціоналізація біофорними 
фрагментами. До останніх варто віднести 
уреїдне угруповання, присутнє в низці 
поширених препаратів гербіцидної дії [10]. 
Саме тому доцільний та обґрунтований синтез 
нових N-(4-піразоліл)заміщених сечовин, 
відомості про які в літературі [11-13] вкрай 
обмежені. 

Раніше [11] реакцією 4-ізоціанатопіразолів 
із аміаком нами були отримані перші два 
представники N-(1,3-діарил-4-піразоліл)сечо-
вин. У поданій роботі ми описуємо більш 
препаративно простий спосіб синтезу такого 
типу сполук, який базується на взаємодії 
доступних 4-амінопіразолів (І а-е) [14] із 
ціанатом натрію в середовищі оцтової кислоти. 
Знайдено, що експонування реагентів у 
оцтовій кислоті при 50°С упродовж 10 хв. 
приводить до утворення N-(4-піразоліл)сечо-
вин (ІІ а-е) з виходами 77- 86%.  

Склад і структура синтезованих сполук 
підтверджені результатами елементного 
аналізу та даними фізико-хімічних вимірів. 
Зокрема, в ІЧ спектрах наявні смуги погли-
нання груп С=О (1680-1695 cм-1) та N-Н (3280- 
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І, ІІ, Аr = Рh (а), 4-СlС6Н4 (б), 4-FС6Н4(в),  
4-ВrС6Н4 (г), 4-МеС6Н4(д), 5-хлоротієн-2-іл (е). 

 
3350 см-1). У спектрах ЯМР 1Н поряд з 
типовими сигналами ароматичних замісників в 
положеннях 1 та 3 циклу містяться синглети 
протонів незаміщеної аміногрупи при 5.94- 
6.04 м.ч. та в положенні 5 піразольного ядра 
при 8.50- 8.54 м.ч. Протони аміногрупи, 
зв’язаної з піразольним циклом, прописуються 
у вигляді широких синглетів у слабопольній 
(11.80-11.88 м.ч. ) ділянці спектра.  

Ростостимулюючу дію синтезованих 
сполук вивчали в умовах лабораторних 
дослідів на рослинах озимої пшениці сорту 
”Безоста”. Експерименти проводили в чашках 
Петрі в агар-агаровому середовищі, повтор-
ність дослідів чотирикратна. Облік результатів 
здійснювали на дев’ятий день після посіву. 
Отримані результати усереднені і представлені 
в таблиці 1, з якої видно, що на фізіологічну 
дію помітно впливає характер замісника в 
положенні 3 піразольного циклу. Зокрема, 
певну ростостимулюючу дію за показниками 
маси кореня (107-109%) виявляє сполука (ІІ е) 
із 5-хлоротієнільним замісником, а за 
показниками схожості - сполука (ІІ г) із 4-
бромофенільним замісником. Це вказує на 
доцільність подальшого пошуку ростостиму-
ляторів серед N-піразолілсечовин. 
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Таблиця 1 
Регулююча дія  
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ІІ а 
0.01 

0.001 
0.0001 

93.7 
103.0 
86.6 

99.3 
99.1 
94.6 

95.9 
102.0 
96.0 

98.1 
92.7 

103.7 

ІІ б 
0.01 

0.001 
0.0001 

87.0 
95.9 

101.0 

98.1 
99.0 

100.6 

88.1 
95.4 
95.9 

105.5 
94.4 

109.2 

ІІ в 
0.01 

0.001 
0.0001 

100.7 
71.4 
95.0 

98.3 
96.8 
96.6 

103.4 
91.0 
97.1 

105.8 
88.5 

100.0 

ІІ г 
0.01 

0.001 
0.0001 

70.0 
87.2 
87.3 

95.7 
98.8 
98.5 

79.2 
91.2 
90.3 

107.4 
108.1 
107.4 

ІІ д 
0.01 

0.001 
0.0001 

68.3 
91.2 
95.9 

98.0 
100.7 
96.6 

81.8 
97.8 
96.9 

90.4 
100.0 
98.1 

ІІ е 
0.01 

0.001 
0.0001 

106.4 
109.4 
105.5 

98.7 
97.9 
95.0 

106.5 
106.9 
103.4 

98.1 
92.7 

103.7 
 

Експериментальна частина 

ІЧ спектри сполук у КВr записані на 
приладі UR-20. Спектри ЯМР1Н в ДМСО-d6 
виміряні на приладі Bruker Avance DRX-500 
(500.13МГц), внутрішній стандарт – ТМС. 

N-[3-Арил-1-феніл-1Н-піразол-4-іл]сечо-
вини (ІІ а-е). До підігрітого до 50°С розчину 
20 ммоль 4-амінопіразолу (І а-е) в 20 мл 
оцтової кислоти додавали 1.3 г (20 ммоль) 
ціанату натрію, витримували 15 хв. і додавали 
воду до початку кристалізації реакційної 
суміші. Твердий осад відфільтровували, 
промивали водою (3 × 25 мл) і сушили. 

N-[1,3-Дифеніл-1Н-піразол-4-іл]сечовина 
(ІІ а). Вихід 86%, т.топл. 151-152°С (літ.[11],  
т.топл. 152-153°С). 

N-[1-Феніл-3-(4-хлорофеніл)-1Н-піразол-
4-іл]сечовина (ІІ б). Вихід 77%, т.топл. 209-
210°С (літ.[11], т.топл. 208-209°С). 

N-[1-Феніл-3-(4-фторофеніл)-1Н-піразол-
4-іл]сечовина (ІІ в). Вихід 75%, т.топл. 195-
197°С. ІЧ спектр, ν, см-1: 1685 (С=О), 3290, 
3340 (NН). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 5.95 c (2Н, 
NН2), 7.26-7.85 м (9Наром.), 8.51 с (1Н, Н5), 
11.83 ш.с (1Н, NН). Знайдено, %: С 64.82; Н 

4.48; N 18.96. С16Н13FN4О. Вирахувано, % : С 
64.86 ; Н 4.42; N 18.91. 

N-[1-Феніл-3-(4-бромофеніл)-1Н-піразол-
4-іл]сечовина (ІІ г). Вихід 86%, т.топл. 218-
220°С. ІЧ спектр, ν, см-1: 1690 (С=О), 
3295,3350 (NН). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 5.94 c 
(2Н, NН2), 7.26-7.87 м (9Наром.), 8.51 с (1Н, Н5), 
11.87 ш.с (1Н, NН). Знайдено, %: С 53.85 ; Н 
3.69 ; N 15.60. С16Н13ВrN4О. Вирахувано, %: С 
53.80; Н 3.67; N 15.68. 

N-[1-Феніл-3-(4-Толіл)-1Н-піразол-4-
іл]сечовина (ІІ д). Вихід 77%, т.топл. 198-
200°С. ІЧ спектр, ν, см-1: 1680 (С=О), 3280, 
3330 (NН). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 2.39 с (3Н, 
СН3), 5.97 c (2Н, NН2), 7.27-7.84 м (9Наром.), 
8.50 с (1Н, Н5), 11.88 ш.с (1Н, NН). Знайдено, 
%: С 69.80; Н 5.54; N 19.06. С17Н16О. 
Вирахувано, %: С 69.85; Н 5.52; N 19.16. 

N-[1-Феніл-3-(5-хлоротієніл-2)-1Н-піра-
зол-4-іл]сечовина (ІІ е). Вихід 80%, т.топл. 
185-185°С. ІЧ спектр, ν, см-1: 1695 (С=О), 3280, 
3350 (NН). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 6.04 c (2Н, 
NН2), 7.12-7.81 м (7Наром.), 8.57 с (1Н, Н5), 
11.80 ш.с (1Н, NН). Знайдено, %:  С 69.80; Н 
5.54; N 19.06. С17Н16О. Вирахувано, %: С 69.85; 
Н 5.52; N 19.16. 

 

Висновки 
1. Розроблено препаративно зручний метод 

синтезу N-(4-піразоліл)сечовин, який ґрун-
тується на взаємодії 4-амінопіразолів із 
ціанатом натрію в оцтовій кислоті. 

2. Скринінг отриманих сполук засвідчує 
доцільність пошуку в їх ряду нових 
ростостимуляторів. 
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Summary 

Chornous V.O., Bratenko M.K., Petrenko V.S., Vovk M.V. 

SYNTHESIS AND GROWTH-REGULATING ACTIVITY OF N-(4-PYRAZOLYL)UREAS 

N-(4-Pyrazolyl)ureas have been synthesized by the interaction of 4-aminopyrazoles with sodium cyanate 
into acetic acid and their growth-regulating activity has been investigated. 
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СТРУКТУРА І КОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ  
(Cu-Y- Zr)-Mo В ДИСТИЛЬОВАНІЙ ВОДІ  

Вивчена корозійна стійкість, структура, проведений рентгенографічний аналіз композиційних 
матеріалів на основі міді і молібдену. Показано, що корозійні руйнування спостерігаються на ділянках з 
дефектами структури. Рентгенографічний аналіз дозволяє говорити, що процес окиснення стає 
інтенсивнішим за збільшення концентрації молібдену в конденсатах. 

Ключові слова: композиційні матеріали, структура, корозійна стійкість, електронно-променева 
технологія 

 
Для створення композиційних матеріалів 

використовують традиційні металургійні мето-
ди, які дають можливість виготовити широкий 
спектр сплавів на основі міді. Значних успіхів 
у розробці та досліджені сплавів на основі міді 
методами порошкової металургії досягнуто в 
ІПМ ім. І.М. Францевича НАНУ. Поряд з 
наведеними перспективний метод електронно-
променевого випаровування й наступної 
конденсації у вакуумі, розроблений в Інституті 
електрозварювання ім. Є.О.Патона в 50-х 
роках минулого сторіччя. З використанням 
цього методу з'являється можливість створити 
дрібнокристалічні й нанокристалічні компо-
зиційні матеріали, спрямовано змінювати такі 
важливі властивості, як дисперсність і розмір 
зерна, регулювати процеси взаємодії мате-
ріалів з підкладкою, забезпечуючи тим вико-
нання різноманітних вимог до матеріалів. 

Аналіз існуючих матеріалів і закономірнос-
тей зміни їх фізико-хімічних властивостей за 
різних температур і під впливом зовнішніх 
середовищ показує перспективність викорис-
товування дрібнокристалічних і нанокриста-
лічних композиційних матеріалів на основі 
міді в різних галузях промисловості. Добре 
витримуючи коливання температур, володіючи 
порівняно великими корозійною стійкістю, 
електро- і теплопровідністю композиційні 
матеріали на основі міді можуть застосовува-
тися в радіотехнічній та обчислювальній тех-
ніці. Порівняно низька вартість композиційних 
матеріалів на основі міді в порівнянні зі 
сплавами з благородних металів зумовлює 
здатність використання цих матеріалів як 
електричних контактів різного призначення.  

До теперішнього часу накопичений досить 
великий фактичний матеріал зі створення й 
дослідження композиційних матеріалів на 
основі міді [1-3]. Однак більшість важливих у 
науковому й прикладному відношеннях 
властивостей цих матеріалів ще не досліджені. 
Практично не вивчені такі важливі аспекти, як 

корозійна стійкість композиційних матеріалів 
на основі міді, вплив структурних факторів, 
дисперсності на фізико-хімічні властивості 
цих матеріалів. Разом з тим відомо, що без 
зазначених характеристик жоден матеріал не 
може бути впроваджений у промисловість.  

 
Методика експерименту 

Композиційні матеріали виготовили мето-
дом електронно-променевого випаровування з 
наступною конденсацією у вакуумі на підклад-
ку, що обертається [ 4-7]. Для формування 
розділового шару на підкладку, на яку 
здійснювалася конденсація парового потоку 
встановлювали штабики СаF2. Завдяки розді-
ловому шару конденсат легко відокремлю-
вався від підкладки і використовувався для 
проведення досліджень. Підкладкою, на яку 
здійснювалася конденсація, слугувала листова 
сталь марки Ст3. Поверхню заготовки 
(підкладки), на яку проводили конденсацію 
парового потоку, обробляли до отримання 
шорсткості 0,63 ÷ 1,2 Rа.  

Така технологія дала можливість виго-
товити конденсати з шаруватою структурою, в 
якій чергуються шари міді, леговані Zr і Y, та 
молібдену. Для дослідження корозійної стій-
кості використовували три типи конденсатів 
(Cu−0,05-..0,1%Zr−0,05-..0,1%Y)−2,5-..5,0%Mo; 
(Cu−0,05-..0,1%Zr−0,05-..0,1%Y))−5,1-..8,0%Mo; 
(Cu−0,05-..0,1%Zr−0,05-..0,1%Y)−8,0-..12,0%Mo, 
які названо МДК−1, МДК−2 і МДК−3 
відповідно.  

Працездатність будь-яких матеріалів, у 
тому числі контактних, залежить від зовнішніх 
факторів. На швидкість корозійних процесів, 
які можуть протікати на поверхні компо-
зиційних матеріалів, впливає, перш за все, 
вологість повітря, у зв’язку з чим у роботі 
були проведені корозійні дослідження КМ 
(Cu-Zr-Y)-Mo в дистильованій воді, яка 
відповідає 100 % вологості згідно з ГОСТ 
24927-81[8]. 
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Основою проведення досліджень корозій-
них властивостей КМ (Cu–Zr–Y)–Mo був 
структурологічний підхід, оскільки під час 
перебігу корозійних процесів змінюються 
склад і структура поверхневого шару. Мікро-
структуру конденсатів вивчали методом 
електронної растрової мікроскопії за допо-
могою мікроскопа Cam Scan 4. Мікрошліфи 
поперечного перерізу зразків у вихідному 
стані і після корозійних випробувань 
виготовляли за загальноприйнятою методикою 
[9] шляхом шліфування на абразивному (або 
шліфувальному) папері зернистістю 80-2400. 
Заключне полірування поверхні шліфа 
здійснювали алмазною пастою зернистістю 
1мкм та водною суспензією на основі 
алюміній оксиду зернистістю 0,3 мкм. Струк-
туру вивчали в режимі відбитих електронів без 
застосування додаткового травлення поверхні 
шліфа [10]. Такий спосіб дослідження 
називають композиційним контрастом, який 
виникає під час сканування електронним 
зондом об’єктів з локальними змінами хіміч-
ного складу.  

 

Експериментальна частина 
Проведені електронно-мікоскопічні дослід-

ження зразків у дистильованій воді показали, 
що на поверхні й у перетині, перпендикуляр-
ному поверхні зразків, у вихідному стані 
відсутня будь-яка плівка (рис.1, а).  

Структура всіх конденсатів шарувата: 
шари міді збагачені молібденом (світліші) 
чергуються з шарами міді, в яким вміст 
молібдену менший. У перетині, перпендику-
лярному до поверхні, по всій товщині зразків 
простежується коливання вмісту міді і 
молібдену (рис. 1, б,в).  

Нерівномірність розподілу міді і молібдену 
спостерігається не тільки між шарами, а і 
всередині шарів. Така закономірність харак-
терна для всіх досліджуваних зразків. 
Рентгенографічний аналіз дозволяє стверджу-
вати, що у вихідних зразках основна фаза – 
мідь. У зразках МДК-1 – чиста мідь, додаткові 
лінії відображення відсутні. У зразках МДК-2 
та МДК-3, крім ліній відображення міді, є ще 
одна додаткова лінія з міжплощинною 
відстанню d=2,22Å. Це найсильніша лінія 
відображення молібдену.  

Поверхня конденсату після корозійних 
випробувань у дистильованій воді характери-
зується пошкодженнями на тих ділянках, на 
яких є механічні дефекти та дефекти струк-
тури, обзумовлені розподільчим шаром із CaF2 

і краплями, які викидаються з рідкої ванни у 
процесі конденсації (рис.2). Для порівняння на 

 
а 

 
б 

в 
Рис.1. Шарувата структура КМ МДК-3(а), розподіл 
компонентів в конденсаті: міді (б), молібдену (в)  

 
рис. 2 наведені результати структурного 
аналізу до і після корозійних випробувань. У 
вихідному стані на поверхні конденсату, яка 
прилягла до підкладки, спостерігаються певні 
механічні дефекти, зумовлені шорсткістю 
підкладки та дефектами утвореними внаслідок 
крапельного переносу при випаровуванні 
розподільчого шару CaF2. На протилежній 
поверхні, з боку ванни-випарника, спостері-
гаються краплі, утворені викидами твердих 
частинок з ванни випарника, якими можуть 
бути оксиди, утворені домішками в технічно 
чистих міді та молібдені. 

У процесі корозії інтенсивніше руйнується 
поверхня в місцях утворення дефектів (рис. 2). 
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Рис.2 Вихідний стан поверхні до (а,в) та після(б,г) 
корозійних випробувань: а, б - з боку підкладки; в,г 

– з боку ванни-випарника 
 

На поверхні з боку ванни-випарника 
відбувається руйнування на межах крапля-
конденсат, де мають місце несуцільності між 
краплями та основою конденсату. По вказаних 
несуцільностях руйнування поширюється 
вглибину конденсату (рис.2,г). Дослідження 
хімічного складу поверхні після корозійних 
випробувань у дистильованій воді показали, 
що поверхня характеризується наявністю 
великої кількості міді, оксигену та незначної 
кількості молібдену (рис.3). Зменшення вмісту 
молібдену пов’язано з корозійною активністю 
молібдену і переходом його, як більш 
активного металу, в розчин.  
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Spectrum 3  
Spectrum 4  
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17,16 
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Рис. 3. Розподіл елементів на поверхні конденсату 
МДК-3 після корозійних досліджень у 

дистильованій воді  
 

Результати рентгенографічних досліджень 
(рис.4) підтверджують утворення на поверхні 
купрум(І) оксиду Сu2O. Крім того, в зразках 
спостерігаються слабкі додаткові лінії з d= 
2,22 Å і d=1,11Å, які можуть бути зумовлені 
присутністю у зразках молібдену та його 
оксиду МоО3.  

Наведені дані підтверджують механізм 
корозійних процесів, який характеризується 
утворенням гальванопари мідь–молібден. 
Більш активний метал – молібден дифундує до 
поверхні, іонізується і при взаємодії з киснем 
із розчину утворює на поверхні оксидну плівку 
МоО3. Присутність молібден(VI) оксиду на 
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Рис. 4. Фрагмент рентгенограми МДК-3 після 
випробовування в дистильованій воді  

 
поверхні зразків зменшує корозійну стійкість, 
оскільки оксидна плівка молібдену має малу 
суцільність і не може виконувати захисні 
функції. У зв’язку з цим процес корозії 
поширюється вглибину. Корозійна стійкість 
найменша для матеріалу МДК-3, який має 
найбільший вміст молібдену. Про це свідчить 
найбільша інтенсивність рентгенівських 
спектрів для матеріалу МДК-3 у порівнянні з 
композиційними матеріалами МДК-2 і МДК-1 
(рис.5). 

 
˚2Ө 

Рис.5. Порівняльна оцінка інтенсивності 
рентгенівських спектрів для КМ МДК-1, МДК-2, 

МДК-3 
 
Гравіметричні дослідження проводили 

протягом 100 годин з визначенням зміни маси 
через кожні 20 годин. Як показали результати 
досліджень, втрати маси збільшуються для 
зразків з більшим вмістом молібдену МДК-3. 
Масові та глибинні показники корозії, 

розраховані за результатами гравіметричних 
залежностей, свідчать про зменшення коро-
зійної стійкості від матеріалу МДК-1 до МДК-
3, бал корозійної стійкості за 10-бальною 
шкалою, відповідно до ДСТУ 13819-68 [95], 
становить 4÷5 (табл. 1). 
 

Таблиця 1. 
Масові і глибинні показники корозії матеріалу 

МДК в дистильованій воді 
Матеріал Kваг,  

г/м2 ·год 
П,  

мм/рік 

Бал 
корозійної 
стійкості 

МДК-1 0,045  0,043  4 (Стійкі) 
МДК-2 0,051   0,050  4 (Стійкі) 
МДК-3  0,058  0,057 5 (Стійкі) 

 

Висновки 

Проведені дослідження дозволяють стверд-
жувати, що на поверхні й у перетині перпен-
дикулярному поверхні зразків КМ компо-
зиційних матеріалів (Cu−0,05-..0,1%Zr−0,05-
..0,1%Y)−2,5-..5,0%Mo; (Cu−0,05-..0,1%Zr− 
0,05-..0,1%Y))−5,1-..8,0%Mo, (Cu−0,05-..0,1% 
Zr−0,05- ..0,1%Y) −8,0-..12,0% Mo (МДК) у 
вихідному стані відсутня будь-яка плівка. 
Структура всіх конденсатів шарувата: шари 
міді збагачені молібденом чергуються з 
шарами міді, в яких вміст молібдену менший. 
Після корозійних випробувань у дистильо-
ваній воді поверхня конденсату характеризу-
ється пошкодженнями на тих ділянках, на яких 
є механічні дефекти та дефекти структури. 

Установлено, що зі збільшенням концен-
трації молібдену корозійна стійкість всіх 
зразків МДК у дистильованій воді зменшу-
ється. Проведений рентгенівський аналіз 
зразків серії МДК показав, що після перебігу 
корозійних процесів в дистильованій воді 
кількість оксидів Cu2О і МоО3 збільшується 
від МДК-1 до МДК-3, про що свідчить 
інтенсивність ліній рентгенівських спектрів. 
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Summary 

Grechanyuk V.G. 

STRUCTURE AND CORROSION PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS (Cu-Y-Zr)-Mo 
IN THE DISTILLED WATER 

The corrosion resistance, structure are studied, X-ray analysis of composite materials based on copper 
and molybdenum is made. The corrosion observed at the sites of defects is shown. X-ray analysis established 
that the oxidation process becomes more intense with the increase of molybdenum concentrations in the 
condensate. 

Keywords: composite materials, structure, corrosion resistance, electron-beam technology  
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ФОТОСТИМУЛЬОВАНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЙОНІВ АРГЕНТУМУ  
З УТВОРЕННЯМ ДЕКАЕДРИЧНИХ НАНОЧАСТИНОК 

Запропоновано новий метод фотостимульованого відновлення іонів Аргентуму з утворенням 
наночастинок декаедричної форми стабілізованих поліакриловою кислотою. Досліджено зміну оптичних 
властивостей під час росту одержаних колоїдних розчинів.  

Ключові слова: наночастинки, срібло,  полі акрилова кислота. 

 
Удосконалення методів синтезу металевих 

наночастинок (Ag, Au, Pd, Ni, Co, Cu та ін.) – 
важливе завдання сучасної нанохімії, оскільки 
такі наноматеріали знаходять застосування в 
каталітичних процесах, оптоелектроніці, біо-
логічному міченні та інших галузях. Нано-
розмірні частинки металів володіють широким 
комплексом цікавих оптичних властивостей. 
Особливо цікавий з-поміж них електро-
магнітний резонанс, що призводить до колек-
тивних коливань електроного газу, і має назву 
плазмоновий резонанс. Саме завдяки цьому 
явищу розчини наночастинок благородних 
металів (зокрема золота та срібла) можуть  
мати своє забарвлення у всьому діапазоні 
видимої кольорової гами [1]. 

Схематично збудження коливань плазмонів 
у металевій наночастинці можна описати так. 
Якщо діаметр наночастинки співмірний з 
глибиною проникнення електромагнітної хвилі 
в метал, падаюче світло може проникати в 
частинку. При цьому воно  зміщує електрони 
по відношенню до позитивно заряджених 
йонів кристалічної гратки. Електрони створю-
ють негативний заряд на поверхні однієї 
сторони частинки. Кулонівське притягання 
цього негативного заряду і позитивного заряду 
іонів гратки, що залишаються непорушними, 
приводить до виникнення сили, спрямованої в 
протилежному до зміщення електронів 
напрямку. Якщо частота світлової хвилі, яка 
падає, знаходиться в резонансі з власною 
частотою цього колективного коливання, тоді 
навіть маленьке збудження поля призведе до 
сильного коливання електронів (Рис.1). 
Резонансна частота переважно визначається 
здатністю електричного поля частинки до 
поляризації [2]. Ця здатність залежить від 
схильності до розділення поверхневих зарядів, 
тобто розміру частинки і діелектичних 
властивостей матеріалу наночастинки та її 
оточення. Змінні поверхневі заряди фактично 
формують диполь, що випромінює електро-
магнітні хвилі під час коливання [2]. 

 
Рис. 1. Схематичний вигляд збудження коливань 
плазмона в металевій наночастинці зовнішнім 

опроміненням 
 
Оскільки частота плазмонного резонансу 

наночастинок залежить від показника залом-
лення середовища, у якому вони дисперговані 
(розчинника), то наночастинки можна вико-
ристовувати як сенсори цієї величини. 
Практичне використання наночастинок мета-
лів обмежується полідисперсністю форми та 
розмірів частинок, а також розташуванням 
смуги плазмонного резонансу у зручній для 
візуального та інструментального детекту-
вання області оптичного спектра. Тому най-
частіше з цією метою використовуються золоті 
та срібні наночастинки різної форми, плаз-
монний резонанс, яких знаходиться у видимій 
області електромагнітного спектра. [1] 

Ця робота присвячена удосконаленню 
методики фотостимульованого відновлення 
срібних наночастинок декаедричної форми [3, 
4] у колоїдних розчинах та вивченню оптич-
них властивостей, отриманих розчинів з метою 
прогнозу подальшого створення сенсорих 
матеріалів на їх основі. 

З цією метою нами розроблено нову 
методику відновлення іонів Ag+ натрій 
боргідридом у присутності натрію цитрату та 
поліакрилoвої кислоти. Синтез проводили за 
такою методикою: змішували  0.5 мл AgNO3 

(0.1 ммоль ⁄л), 2.5 мл Na3Ct (0.5 ммоль ⁄ л), 3 
мл 1% розчину поліакрилової кислоти (ПАК) 
та додавали 0.5 мл NaBH4 (10 ммоль ⁄л). 
Отримані розчини через декілька хвилин 
набувають інтенсивно жовтого  кольору, після 
чого їх піддавали опромінюванню.  
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Фотохімічний вплив здійснювали матри-
цею світлодіодів з  довжиною хвилі 470 нм. 
Одержана інтенсивність освітлення на відстані 
розташування пробірок з розчинами становила 
4000 Люксів (Showtec Digital Luxmeter 91003). 
Для формування нанодекаедрів розчини  опро-
мінювали 71 годину до стабілізації спектраль-
них характеристик. Ідентифікацію наночасти-
нок забезпечено дослідженнями спектрів 
поглинання (OceanOptics USB650) отриманих 
розчинів i за результатами досліджень 
просвічуючої електронної мікроскопії (EM 
420).  

Процес росту нанодекаедрів срібла відбу-
вається у дві стадії. Після додавання 
відновника розчин забарвлюється в інтенсивно 
жовтий колір, типовий для сферичних 
наночастинок срібла. При цьому у спектрі 
поглинання з’являється пік при довжині хвилі 
410 нм (Рис.2). Положення піка свідчить про 
те, що розмір зародків не перевищує 30 нм. 
Унаслідок тривалого опромінення синім 
світлом інтенсивність цього піка зменшується, 
а натомість виникає новий різкий пік при 
довжині хвилі 508 нм, що відповідає 
поперечному плазмонному резонансу в 
утворених декаедичниx частинках (Рис. 2).  

 
Рис. 2. Спектри поглинання розчинів наночастинок 

срібла до (1) та після (2) опромінення синім 
свiтлом. 3 - спектр контрольного (без опромінення) 

розчину. Фігури показують, яким напрямкам 
коливань відповідають смуги поглинання 
 

Аналізуючи оптичні характеристики робо-
чих розчинів, нами досліджено процес росту 
наночастинок що призводить до утворення 
декаедрів. На основі отриманих результатів 
установлено, що процес їх формування 
відповідає моделі росту нанодекаедрів, 
запропонованій Zheng та ін. [3], стабілізованих 
полівінілпіролідоном, що показана на рис.3. 

[H][H]

 
Рис. 3. Механізм формування та росту 

нанодекаедрів срібла під впливом синього світла  
 

Спочатку утворюються зародки сферичної 
форми, які за наявності вільних іонів 
Аргентуму у розчині поступово перетворю-
ються на термодинамічно стабільні в умовах 
освітлення декаедри обмежені площинами 
[111]. Що підтверджується геометричними 
параметрами наночастинок, кутами між 
гранями та параметрами гратки, виміряними за 
електронними мікрофотографіями. Досліджен-
ня просвічувальної електронної мікроскопії 
показали, що отримані наноматеріали мають 
структуру пласких декаедрів з поперечним 
діаметром близько 50 нм (рис. 4) та висотою 
30-40 нм. Вихід декаедрів у порівнянні з 
частинками іншої форми становив не менше 
95%, що добре узгоджується з малою 
шириною смуги плазмонного резонансу. 

Можна припустити, що плазмонні коли-
вання стимульовані опроміненням створюють 
підвищену електронну густину на периметрі 
частинки що росте, що призводить до 
притягання і відповідно підвищеної концен-
трації йонів біля нього і відповідно підвищує 
їх хімічний потенціал і стимулює ріст 
наночастинки в ширину. Проте перевірка цієї 
гіпотези потребує додаткових досліджень. 

 
Рис.4. ПЕМ зображення одержаних нанодекаедрів 

  
Контрольні досліди свідчать про вирішаль-

ну роль опромінення для утворення частинок 
декаедричної форми. Зокрема, тривале 
зберігання вихідного розчину в темряві 
призводить лише до укрупнення вихідних 
сферичних частинок, що видно з розширення 
короткохвильової смуги поглинання та зсуву її 
максимуму до довжині хвилі 424 нм (Рис. 2).  
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Співвідношення розсіювальної та погли-
наючої здатності залежить від розміру мета-
левих частинок. Великі частинки розсіюють 
світло ліпше, тоді як колір маленьких частинок 
переважно викликаний поглинанням [5]. Для 
металевих частинок з розмірами більше 30 нм 
розсіювальна здатність стає домінуючою. 
Інтенсивне розсіювання світла робить можли-
вою візуалізацію нанодекаедрів срібла за допо-
могою мікроскопії темного поля [6]. Хоча 
роздільна здатність оптичного мікроскопа і не 
дозволяє візуалізувати форму та розміри 
наночастинок безпосередньо, проте на 
мікрофотографіях, одержаних за допомогою 
цієї техніки, нанодекаедри помітні у вигляді 
яскравих точок зеленого кольору. (Рис. 5) 
Оскільки спектри розсіювання залежать і від 
відстані між частинками, то за кольором 
можна відрізнити окремі наночастинки від їх 
агрегатів. 

 
Рис. 5. Темнопольове зображення нанодекаедрів 

срібла, нанесених на предметне скло. 
 

Отже, встановлено, що опромінення синім 
світлом (470 нм) колоїдних розчинів срібла 
призводить до селективного формування 
монодисперсних нанодекаедрів срібла. Зав-

дяки унікальним оптичним властивостям 
(інтенсивній вузькій смузі плазмонного роз-
сіювання та поглинання), добрій відтво-
рюваності синтезу, високій стабільності роз-
чинів одержані нанодекаедри є перспективним 
матеріалом для створення на їх основі 
оптичних біосенсорів і біоміток. 
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Summary 

Ilika A.I., Chikirka I.A., Khalavka Y.B.  

PHOTOCHEMICAL REDUCTION OF SILVER IONS LEADS  
TO THE FORMATION OF DECAHEDRAL NANOPARTICLES.  

Silver decahedra, stabilized by poly(acrylic acid), have been successfully synthesized with high yield via 
a photochemical reaction using blue light-emitting diodes as the exciting light source. The decahedra display 
intensive light scattering in visible spectral range. The photochemical growth process of silver decahedra was 
monitored by extinction spectral evolution. A suggested formation mechanism of silver decahedron is 
discussed. 

Keywords: nanoparticles, silver, poly(acrylic acid). 
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CИНТЕЗ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА ТА ЗОЛОТА МЕТОДОМ ХІМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ 
ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

Досліджено вплив системи відновників на процес формування та швидкість утворення наночастинок 
благородних металів, що проявляють наноплазмоновий резонанс, вплив природи стабілізаторів на 
морфологію, стабільність розчинів нанокристалів у часі та інтенсивність основної оптичної властивості 
металічних наночастинок – плазмонового резонансу. Запропоновано альтернативні методи відновлення 
солей аргентуму галовою кислотою та пірокатехіновим альдегідом. 

Ключові слова: нанокристал, наночастинка, плазмоновий резонанс, стабілізатор, хімічне відновлення, 
прекурсор. 

 
Зацікавленість до вивчення наноматеріалів 

зумовлена можливістю значної модифікації та 
принципової зміни властивостей відомих речо-
вин при переході до нанометрового масштабу, 
новими можливостями, які відкриває нано-
технологія у створенні матеріалів і виробів на 
основі структурних нанорозмірних сполук [1-
3]. 

Існує багато хімічних методів синтезу [2-
9], які можна використати для одержання 
наночастинок металів: хімічне відновлення 
(цитратний метод, боргідридний метод і т.д.), 
синтез у двофазних водо-органічних системах, 
метод лазерної абляції, радіолітичні методи, 
синтез у зворотних міцелах, термічний розклад 
прекурсора дією розчинника або дією мікро-
хвиль і т. ін., серед яких найбільш поширені 
відновлення наночастинок і стабілізація їх з 
утворенням колоїдів. 

Вивчення впливу природи відновника на 
дисперсійні характеристики срібних та золо-
тих гідрозолей є актуальним завданням сучас-
ної нанохімії, для розв’язання якого проведено 
низку експериментів, де, як відновники 
аргентум нітрату, використовували гідрохінон 
і танін [3-5, 10].  

У [10] показано можливість використання 
гідрохінону(г/х), як відновника, і натрій 
цитрату, в якості прекурсора. Механізм 
відновлення іонів Ag, що призводить до 
утворення нанокристалів (нк), з утворенням 
проміжних комплексів, у присутності натрій 
цитрату, із використанням натрій тетраборату 
та натрій гідроксиду для посилення відновних 
властивостей гідрохінону, відображають такі 
рівняння хімічних реакцій: 

 

(1) 

 

2Ag+ + C6H5O7
3- = Ag2C6H5O7

- (2) 

3Ag+ + 2C6H4O7
4- = Ag3(C6H4O7)2

5- (3) 

Ag+(компл.) + e-(г/х) → Ag0 (4) 

Ag0 + Ag+(компл.) → [Ag0Ag+] (5) 

[Ag0Ag+] + e- → Ag0
2 (6) 

або [Ag0Ag+] →  Ag+ + Ag0 (7) 

Отримані в такий спосіб частинки срібла 
сферичної форми, і середнім розміром ~60-67 
нм. У [12] показано, що танін виявляє ліпші 
відновні властивості для іонів срібла, ніж 
гідрохінон, тоді як для синтезу нк Au обидва 
відновники однаково ефективні. Проблемою 
залишається полідисперсність колоїдних 
розчинів наночастинок Ag, значні розбіжності 
за формою і розмірами. 

Результати досліджень вчених Кемерівсь-
кого університету [10,12], які вивчали вплив 
умов отримання срібних і золотих золів мето-
дом хімічного відновлення на дисперсійні 
характеристики наночастинок цих металів, 
підтверджують перспективнівсть використан-
ня таніну і гідрохінону як відновлюючих 
агентів для отримання нанокристалів Ag, Au.  

Ними проведено ряд експериментів з 
дослідження впливу співвідношення концент-
рацій відновника і іонів срібла на кінцеві 
характеристики одержуваних дисперсійних 
систем. Методика отримання гідрозолей срібла 
базується на відновленні нітрату срібла 
таніном у присутності буферного розчину 
натрій тетраборату і натрій гідроксиду (рН = 
9,8) й описана в [12]. 

Аналогічно досліджено гідрозолі золота, 
отримані осадженням тетрахлоруратної кисло-
ти натрій цитратом [2]. У заданий об'єм 
розчину Na3C6H5O7, при інтенсивному 
перемішуванні вводили розчин HAuCl4.  

Отже, використання таніну і гідрохінону як 
відновлюючих агентів для синтезу на Ag і Au 
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перспективне. Проте залишається проблема 
відтворюваності опублікованих методик. 
Актуальне також завдання пошуку більш 
ефективних відновлюючих агентів і стабілі-
заторів. Тому метою цієї роботи було відтво-
рити опубліковані методики синтезу нк Ag і 
Au на основі відновників таніну і гідрохінону. 
Провести дослідження оптичних властивостей 
отриманих колоїдних розчинів та їх аналізу, 
порівнюючи з опублікованими результатами. 
На основі комплексного аналізу отриманих 
результатів запропонувати інші перспективні 
відновлюючі агенти і стабілізатори для син-
тезу нк Ag, здійснити апробацію синтезів на їх 
основі та дослідити оптичні характеристики 
отриманих розчинів. 

 

Експериментальна частина 

Для реалізації поставленої мети проведено 
серію експериментів із синтезу нк Ag і Au, 
згрупованих окремо за відновлюючими 
агентами та стабілізаторами. 

На основі синтезу колоїдних розчинів 
наночастинок Ag використано такі речовини: 
розчин аргентум нітрату (1н, 0,025М) (х.ч.), 
натрій цитрату (0,01н) (х.ч.), гідрохінону 
(0,001н) (х.ч.), 0,1% р-н таніну(х.ч.), 0,25% р-н 
желатини(х.ч.), пірокатехінового альдегіду 
(0,001н)(х.ч.), 0,1% р-н галової кислоти (х.ч.), 
1,5% р-н натрій боргідриду (х.ч.). Значення рН 
= 9,8 розчину досягали введенням буферного 
розчину. 

Основні умови відновлення та стабілізації 
нк Ag та Au представлено в таблиці 1. Суть 

методики синтезу колоїдних розчинів нано-
частинок Ag і Au полягала у отриманні 
наночастинок срібла та золота методом 
осадження аргентум нітрату чи тетрахлор-
ауратної кислоти гіднохіноном і таніном. У 
задані об’єми розчинів відновлюючих агентів 
(таблиця 1) вводили, при інтенсивному 
перемішуванні, водний розчин AgNO3 чи 
HAuCl4. Синтези проводили за температур 70 
та 90 оС. Додатково проведено синтез гідро-
золей срібла та золота із застосуванням як 
відновника, наряду з гідрохіноном, таніну. 

Оптичні спектри поглинаня отриманих 
гідрозолей реєстрували в області 425-850 нм 
на спектрофотометрі Ocean Optics 650. 

 

Результати та їх обговорення 
Усі отримані колоїдні розчини нанострук-

тур, стабілізовані желатиною, виявилися ста-
більними у часі. Утворення наночастинок 
срібла та золота підтверджено спектро-
фотометричним методом. Оптичні спектри 
поглинання нк, отримані для відтворення 
літературних методик [1-3, 10,12], пред-
ставлені на рис.1,2. Додаткові максимуми 
поглинання зафіксовано в інтервалі від 530 до 
550 нм (рис.1,а), що свідчить про наявність у 
досліджуваних розчинах нк Ag, відновлених 
гідрохіноном і натрій цитратом. Положення 
додаткових піків на спектрах поглинання 
добре узгоджуються з опублікованими резуль-
татами [10]. Піки поглинання нанокомпозитів 
Ag, відновлених таніном, спостерігалися в 
області 520-530 нм (рис. 1,б), що можне бути 

 
Таблиця 1 

Параметри синтезу нк Ag та Au 

№ Прекурсори Стабілізатор Умови  
одержання 

Властивості одержаних розчинів 

1 1 мл натрій цитрату (0,01н) 
2 мл гідрохінону (0,001н) 
1 мл розчин AgNO3 (1н) 

р-н желатини  
(0,25%) 

рН = 9,8 
кімн. темп., 
70 ºС, 90 ºС 

Піки поглинання наночастинок в 
інтервалі від 530 до 550 нм, 
розчини зеленого-жовтого кольору 

2 3 мл 0,1%-ий розчин таніну 
3 мл 0,025 М розчину AgNO3 

р-н желатини  
(0,25%) 

рН = 9,8 
кімн. темп., 
70 ºС, 90 ºС 

Піки поглинання при 530 нм, 
розчини жовто-коричневого 
кольору 

3 Розчин Na3C6H5O7 
розчин HAuCl4 

Na3C6H5O7:HAuCl4     1:1 

р-н желатини  
(0,25%) 

рН = 9,8 
70 ºС 
90 ºС 

Чіткі піки поглинання при 520 нм, 
розчини червоні 

4 Розчин таніну 
розчин HAuCl4 

С14Н10О9:HAuCl4     1:1 

р-н желатини  
(0,25%) 

рН = 9,8 
70 оС, 
90 ºС 

Чіткі піки поглинання при 520 нм, 
розчини червоні 

5 3 мл р-ну галової к-ти 
(0,1%) 

1 мл 0,025 М розчину AgNO3 

р-н желатини  
(0,25%) 

рН = 9,8 
70 оС, 
90 ºС 

Чіткі піки поглинаня в інтервалі від 
650 до 660 нм, р-ни зеленого 
кольору. 

6 3 мл р-ну пірокат. альд. 
(0,001н) 

1 мл 0,025 М розчину AgNO3 

р-н желатини  
(0,25%) 

рН = 9,8 
70 оС, 
90 ºС 

Відсутність чіткого піку 
поглинання, розчини жовті. 
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зумовлене розбіжністю нк за розмірами і 
формою. 

За проявом додаткових смуг на спектрах 
поглинання поглинання наночастинок Au при 
520 нм (рис.2) можна припустити, що 
отримано нк Au аналогічні до результатів 
праць [10,12], однакової форми із середніми 
розмірами 60-67 нм. 
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Рис 1. Спектри поглинання наночастинок Ag, 
відновлених гідрохіноном (а) і таніном (б) при 

кімнатній температурі (1), при нагрівання до 70 ºС 
(2) і до 90 ºС (3). 

 
Для успішного відновлення аргентум 

нітрату запропоновано два інших відновники: 
галову кислоту і пірокатехіновий альдегід. 
Перевагою відновлюючої дії галової кислоти 
може бути особливість її будови. Гідроксо-
групи розташовані у сусідніх положеннях у 
бензольному ядрі забезпечують утворення 
стабільної системи під час окисно-відновного 
процесу. Як видно з чітких додаткових піків на 
спектрах поглинання, зафіксованих в інтервалі 
650 - 660 нм, для наночастинок у розчинах нк 
срібла, відновлених галовою кислотою 
(рис. 3), ця сполука виявилася досить ефектив-
ним відновником у порівнянні з пірокатехіно- 
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Рис 2. Спектри поглинання наночастинок Au, 
відновлених таніном (1) і гідрохіноном (2). 
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Рис. 3. Ріст и формування наночатинок Ag, 

відновлених галовою кислотою, в часі (відразу 
після змішування (1), через 10 хвилин (2),  

через 30 хвилин) 
 

вим альдегідом (рис. 4.), а також з таніном і 
гідрохіноном. Зіставляючи ці результати, з 
відповідними дослідженнями [3-5], можна зро- 
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Рис. 4. Спектри поглинання наночастинок Ag, 
відновлених пірокатехіновим альдегідом: одразу 

після змішування (1), через 30 хв.(2) 
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бити висновок щодо успішності використання 
галової кислоти як відновлюючого агента для 
одержання нк Ag, Au. Пік поглинання нк, що 
утворилися, спостерігається в області довжин 
хвиль 650-660 нм. За літературними даними, 
це відповідає поглинанню срібних наночасти-
нок трикутної форми розмірами 30-40 нм [11]. 

Аналіз мікрофотографій частинок срібла 
стабілізованих желатиною у темному полі 
(рис.5) підтверджує прояв плазмонового 
резонансу для цих наночастинок [13]. 
Дисперсійні характеристики отриманих 
систем, а також результати спектрофото-
метричного дослідження доводять, що 
використання галової кислоти, в якості 
відновлюючого агента, зумовлює утворення 
більш стабільних розчинів нк Ag, ніж ті, що 
відновлені таніном і гідрохіноном. 

 

Висновки 

У роботі показано можливість відтворення 
методики синтезу колоїдних розчинів нк Ag,  
Au на основі відновлення таніном і 
гідрохіноном. Здійснено аналіз досліджень 
морфології й оптичних характеристик одер-
жаних наночастинок, зіставлено результати з 
відомими літературними даними. Запропо-
новано використання галової кислоти як від-
новлювального агента, відпрацьовано техно-
логічні умови методики синтезу нк Ag на її 
основі. Показано переваги використання гало-
вої кислоти для одержання стабільних гідро-
золей нк Ag. Отримані в роботі результати 
необхідні для подальших досліджень, поглиб-
лення знань у галузі сучасної нанохімії та 
нанотехнології.  

 

Список літератури 
1. Гусев А.И. Нанокристаллические матери-

алы: методы получения и свойства / Гусев 
А.И. - Екатеринбург, 1998. - 199 с. – (УрО 
РАН). 

2. Кузьмина Л.Н. Получение наночастиц 
серебра методом химического восстанов-
ления / Л.Н. Кузьмина, Н.С. Звиденцова, 
Л.В. Колесников (ФХП-10). - Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2007. - Т. 2, с. 321–324. - 
(Материалы Международной конференции 
«Физико-химические процессы в 
неорганических материалах») 

3. Свиридов В.В. Химическое осаждение 
металлов из водных растворов / В.В. 
Свиридов, Т.Н. Воробьева, Т.В. Гаевская, 
Л.И. Степанова. - Минск: Издательство 
«Университетское», 1987. - 270 с. 
 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 
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пірокатехіновим альдегідом (г- Ag-пірокат) 
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Summary 

Kravtsova A.S., Korovyanko O.O., Kushnir V.M., Burkut V.I. 

SYNTHESIS OF SILVER AND GOLD NANOPARTICLES BY CHEMICAL REDUCING  
AND INVESTIGATION OF THEIR PROPERTIES 

The influence of reductants on the development and formation speed the of the noble metals 
nanoparticles which exhibit nanoplasmon resonance; the influence of stabilizers' nature on the morphology 
and the stability of nanocrystals solutions in time and intensity of the main optical properties of metallic 
nanoparticles - plasmon resonance where investigated. Alternative methods of reducing Argentums salts by 
the gallic acid and the pirocatehin aldehyde were proposed. 

Key words: nanocrystals, nanoparticles, plasmon resonance, stabilizer, chemical recovery, precursor. 
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ВЗАЄМОДІЯ 2-АЗАГЕТЕРИЛАЦЕТОНІТРИЛІВ ІЗ 1-ХЛОРОБЕНЗИЛІЗОЦІАНАТАМИ 

Виявлено вплив гетероциклічного замісника в нітрилах 2-азагетерилоцтових кислот на перебіг їх 
взаємодії із 1-хлоробензилізоціанатами. Установлено, що у випадку 2-піридиніл- та 2-бензотіазоліл-
ацетонітрилів утворюються 2-(2-піридил, 2-бензотіазоліл)-3-арилакрилонітрили. Циклоконденсація за 
участю 2-(3-метилбензімідазоліл)ацетонітрилу приводить до тетрагідропіримідо[1,6-а]бензімідазол-1-онів.  

Ключові слова: 2-азагетерилацетонітрили, 1-хлоробензилізоціанати, 2-(2-азагетерил)-3-арилакрило-
нітрили, тетрагідропіримідо[1,6-а]бензімідазол-1-они 

 
Похідні 2-азагетерилоцтових кислот – важ-

ливі нуклеофільні компоненти в дизайні різно-
манітних конденсованих азольних і азинових 
систем [1]. Їх спорідненість із гетероцикліч-
ними структурами єнамінного типу була вико-
ристана для отримання низки поліфункціо-
нальних конденсованих піримідинів, що було 
продемонстровано на прикладі взаємодії 
нітрилів 2-піридил- [2], 2-бензотіазоліл- [3] та 
2-бензімідазоліл- [4] ацетонітрилів із 1-арил-
2,2,2-трифторо-1-хлоретилізоціанатами та  
1,1-дихлоро-2,2,2-тригалогеноетилізоціаната-
ми. Враховуючи істотній вплив структури  
1-хлоралкілізоціанатів на регіохімію їх 
циклізації з дезактивованими єнамінами [5-8], 
видавалося доцільним дослідити реакцію  
2-азагетерил-ацетонітрилів (Іа-в) із 1-хлоро-
бензилізоціанатами  (ІІа-д) з метою здійснення 
спрямованого синтезу нових конденсованих 
похідних піримідину, придатних для подаль-
шого біологічного скринінгу. 

Нами встановлено, що взаємодія 2-піри-
динілацетонітрилу (Іа) з 1-хлоробензилізо-
ціанатами (ІІа-в) в киплячому толуолі в 
присутності діізопропілетиламіну, як акцеп-
тора хлороводню, протікає неселективно з 
утворенням суміші продуктів, з якої були 
виділені 2-піридиніл-акрилонітрили (ІІІа-в) з 
виходами 28-33%, а у випадку ізоціанату (ІІа) - 
також нітрил 1Н-піридо-[1,2-c]піримідин-
карбонової кислоти (IV) з виходом 25%. 

Найвірогідніше, що сполуки типу (ІІІ) є 
результатом первинного С-ізоціанатоалкілу-
вання нітрилу й утворення інтермедіатів А, які 
не схильні до замикання  циклу і в реакційних 
умовах легко ілімінують ізоціанову кислоту. 
Натомість, піридопіримідин (IV) є продуктом 
внутрішньо- молекулярної циклізації інтерме-
діату Б, який утворюється внаслідок первин-
ного С-карбамоїлювання нітрилу. 
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II, III, Ar = 3-BrC6H4 (a), 4-NO2C6H4 (б), 3,4-Cl2C6H3 (в); IV, Ar = 3-BrC6H4. 
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Будова 2-піридинілакрилонітрилів (ІІІа-в), 
серед яких сполука (ІІІб) була отримана 
раніше [9] конденсацією нітрилу (Іа) з  
4-нітробензальдегідом, узгоджується з даними 
спектрів ЯМР 1Н, у яких поряд із сигналами 
(гетеро)ароматичних протонів містяться 
синглети алкенільних протонів у діапазоні 
8.45-8.57 м.ч. Наявність у спектрі ЯМР 1Н 
сполуки (IV) дублету Н1 протона при 6.81 м.ч. 
із КССВ 1.6 Гц, а в спектрі ЯМР 13С сигналу 
атома С1 при 71.12 м.ч. є строгим доказом її 
будови і виключає альтернативну структуру  
1-оксо-3-арилпіридо[1,2-c]піримідину. 

Близьким за хімічною поведінкою до 2-пі-
ридоацетонітрилу (Іа) є 2-бензотіазолілацето-
нітрил (Іб), реакція якого з ізоціанатами (ІІб,г) 
у наведених вище умовах  приводить до опи-
саних раніше [10] 2-(2-бензотіазоліл)акрило-
нітрилів (Vа,в) з виходами 53-58%. 
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ІІ, Ar = Ph (г); V, Ar = 4-NO2C6H4 (a), Ph (б). 

 
Підвищення основності бензімідазольного 

циклу у порівнянні з піридиновим та бензо-
тіазольним суттєво позначається на характері 
взаємодії 2-(3-метил-бензімідазоліл)ацето-
нітрилу (Ів) із 1-хлоробензилізоціанатами (ІІа-
д), що підтверджується виділенням тетра-
гідропіримідо[1,6-a]бензімідазол-1-онів (VIа-д) 
– аналогів продуктів конденсації за участю  
1-арил-2,2,2-трифторо-1-хлороетилізоціанатів 
[4]. Разом з тим, на відміну від останніх, 
реакція, очевидно перебігає не через стадію N-
карбамоїлювання, а як С-ізоціанатоалкілуван-
ня з утворенням бензімідазолієвих інтермедіа-
тів В, дегідрохлорування яких приводить до 
цільових сполук (VІа-д). 
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II, Ar=3-NO2C6H4 (д); VI, Ar=3-BrC6H4 (a), 
4-NO2C6H4 (б), 3,4-Cl2C6H3 (в), Ph (г),  

3-NO2C6H4 (д) 
 
ІЧ спектри синтезованих сполук (VIа-д) 

характеризуються смугами поглинання груп 
N-H (3280-3295 см -1), C≡N (2205-2210 см-1) та 
С=О (1660-1670 см-1). В спектрах ЯМР 1Н 
фіксуються дублети протонів Н3 в інтервалі 
5.3-5.6 м.ч. із КССВ 1.8-2.2 Гц та N-H протонів 
в інтервалі 8.6-8.8 м.ч. із такою ж КССВ. 
Найбільш доказовий аргумент утворення  
2,3-дигідропіримідин-1-онового циклу – наяв-
ність у спектрах ЯМР 13С сигналів атомів С3 
при 53-55 м.ч. та атомів С1 при 147-150 м.ч. 

 

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. 

3-Арил-2-(2-піридиніл)акрилонітрили 
(ІІІа-в), 2,3-дигідро-1Н-піридо[1,2-с]піримі-
дин-4-карбонітрил (IV), 3-арил-2-(2-бензо-
тіазоліл)акрилонітрили (Vа,б), 3-арил-1-
оксо-2,3-дигідро-1Н-піридо[1,2-с]піримідин-
4-карбонітрили (VIа-д). До розчину 20 ммоль 
2-азагетерил-ацетонітрилу (Іа-в) у 25 мл 
сухого толуолу додавали 20 ммоль 1-хлоро-
бензилізоціанату (ІIа-д) та 20 ммоль 
діізопропілетиламіну в 5 мл сухого толулолу і 
кип’ятили впродовж 1,5 год. Реакційну суміш 
охолоджували, розчинник відганяли, залишок 
кристалізували. 

3-(3-Бромофеніл)-2-(2-піридиніл)акрило-
нітрил (ІІІа). Вихід 37 %, т.топл. 129-130ºС 
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(етанол). ІЧ-спектр, ν, см-1: 2235 (С≡N), 1600 
(С=С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 7.49-8.04 м 
(6Наром.), 8.23 с (1Наром), 8.47 с (1Н, =СН), 8.77 
д (1Наром). Знайдено, %: C 59.21; H 3.06; N 9.91. 
M+ 286.0. C14H9BrN2. Вирахувано, %: C 58.97; 
H 3.18; N 9.82. М.285.1. 

3-(4-Нітрофеніл)-2-(2-піридиніл)акрило-
нітрил (ІІІб). Вихід 33 %, т.топл. 143-144ºС 
(етанол) ([10] т.топл. 142-143ºС).  

3-(3,4-Дихлорофеніл)-2-(2-піридиніл)ак-
рилонітрил (ІІІв). Вихід 28 %, т.топл. 125-
126ºС (етанол). ІЧ-спектр, ν, см-1: 2230 (С≡N), 
1605 (С=С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 7.48-7.96 
м (5Наром.), 8.23 с (1Наром), 8.45 с (1Н, =СН), 
8.69 д (1Наром). Знайдено, %: C 61.31; H 2.80; N 
10.31. M+ 276.0. C14H8Cl2N2. Вирахувано, %: C 
61.12; H 2.93; N 10.18. М.275.1. 

1-(3-Бромофеніл)-3-оксо-2,3-дигідро-1Н-
піридо[1,2-c]піримідин-4-карбонітрил (ІV). 
Вихід 25 %, т.топл. 289-291ºС (етанол). ІЧ-
спектр, ν, см-1: 1690 (C=O), 2160 (С≡N), 3240 
(N-Н). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 6.81 д (1Н, Н1, J 
1.6 Гц), 6.83-7.41 м (5Наром.), 7.59 д (1Наром), 
7.69 т (1Наром), 8.22 д (1Наром), 8.37 д (1Н, NH, J 
1.6 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м.ч.: 68.14 (С4), 
71.12 (С1), 112.53 (С≡N), 118.19, 118.67, 122.11, 
124.51, 128.77, 131.09, 131.79, 137.79, 139.55, 
141.10 (Саром), 151.44 (С4а), 163.39 (С=О). 
Знайдено, %: C 55.01; H 2.89; N 13.01. M+ 
329.0. C15H10BrN3O. Вирахувано, %: C 54.90; H 
3.07; N 12.80. М.328.1. 

2-(2-Бензотіазоліл)-3-(4-нітрофеніл)ак-
рилонітрил (Va). Вихід 58 %, т.топл. 219-
221ºС (етанол) ([10 ] т.топл. 218-222ºС).  

2-(2-Бензотіазоліл)-3-фенілакрилонітрил 
(Vб). Вихід 53 %, т.топл. 139-141ºС (етанол)  

([10] т.топл. 138-140ºС).  

3-(3-Бромофеніл)-5-метил-1-оксо-1,2,3,5-
тетрагідропіримідо[1,6-а]бензімідазол-4-
карбонітрил (VІа). Вихід 47 %, т.топл. 243-
245ºС (ацетонітрил-ДМФА, 6:1). ІЧ-спектр, ν, 
см-1: 1660 (C=O), 2205 (С≡N), 3285 (N-Н). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 3.63 с (3Н, СН3), 5.31 д 
(1Н, Н3, J 2.0 Гц), 7.09-7.42 м (7Наром.), 7.82 д 
(2Наром, J 7.6 Гц), 8.62 с (1Н, NH). Спектр ЯМР 
13С, δ, м.ч.: 30.28 (CH3), 50.46 (С4), 54.72 (C3), 
112.24 (С≡N), 113.58, 119.83, 121.38, 122.68, 
122.94, 124.26, 125.45, 128.92, 130.38, 133.14, 
135.08, 145.42 (Саром), 147.64 (С1), 148.03 (С5). 
Знайдено, %: C 56.51; H 3.40; N 14.91. M+ 
382.0. C18H13BrN4O. Вирахувано, %: C 56.71; H 
3.44; N 14.70. М.381.2. 

3-(4-Нітрофеніл)-5-метил-1-оксо-1,2,3,5-
тетрагідропіримідо[1,6-а]бензімідазол-4-
карбонітрил (VІб). Вихід 43 %, т.топл. 245-

246ºС (етанол-ДМФА, 2:1). ІЧ-спектр, ν, см-1: 
1665 (C=O), 2205 (С≡N), 3285 (N-Н). Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м.ч.:3.64 с (3Н, СН3), 5.53 д (1Н, Н3, 
J 2.1 Гц), 7.31-7.52 м (4Наром.), 7.82 д (2Наром, J 
7.6 Гц), 8.25 д (2Наром, J 7.6 Гц), 8.77 с (1Н, 
NH). Спектр ЯМР 13С, δ, м.ч.: 30.42 (CH3), 
50.24 (С4), 54.32 (C3), 112.24 (С≡N), 119.52, 
121.66, 122.38, 122.64, 123.56, 127.87, 130.58, 
133.24, 135.71, 145.21 (Саром), 147.68 (С1), 
148.49 (С5). Знайдено, %: C 62.31; H 3.80; N 
20.21. M+ 348.0. C18H13N5O3. Вирахувано, %: C 
62.24; H 3.77; N 20.16. М.347.3. 

3-(3,4-Дихлорофеніл)-5-метил-1-оксо-
1,2,3,5-тетрагідропіримідо[1,6-а]бенз-
імідазол-4-карбонітрил (VІв). Вихід 46 %, 
т.топл. 234-236ºС (етанол-ДМФА, 5:1). ІЧ-
спектр, ν, см-1: 1670 (C=O), 2210 (С≡N), 3290 
(N-Н). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 3.63 с (3Н, 
СН3), 5.41 д (1Н, Н3, J 2.0 Гц), 7.16-7.64 м 
(7Наром.), 8.65 с (1Н, NH). Спектр ЯМР 13С, δ, 
м.ч.: 30.68 (CH3), 50.16 (С4), 54.52 (C3), , 113.18 
(С≡N), 119.03, 122.38, 122.88, 123.84, 124.56, 
128.71, 129.60, 131.58, 133.34, 134.07, 135.18, 
145.62 (Саром), 147.33 (С1), 148.73 (С5). 
Знайдено, %: C 58.34; H 3.10; N 15.23. M+ 
372.0. C18H12Cl2N4O. Вирахувано, %: C 58.24; 
H 3.26; N 15.09. М.371.2. 

5-Метил-3-феніл-1-оксо-1,2,3,5-тетра-
гідропіримідо[1,6-а]бензімідазол-4-карбо-
нітрил (VІг). Вихід 40 %, т.топл. 248-249ºС 
(етанол). ІЧ-спектр, ν, см-1: 1665 (C=O), 2210 
(С≡N), 3295 (N-Н). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 
3.63 с (3Н, СН3), 5.30 д (1Н, Н3, J 1.8 Гц), 7.09-
7.85 м (8Наром.), 7.83 д (2Наром, J 8.2 Гц), 8.67 д 
(1Н, NH, J 1.8 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м.ч.: 
29.33 (CH3), 51.52 (С4), 55.11 (C3), 113.32 
(С≡N), 121.92, 123.83, 125.34, 126.15, 128.04, 
129.01, 130.81, 131.68, 136.52, 143.06 (Саром), 
147.40 (С1), 150.16 (С5). Знайдено, %: C 71.31; 
H 4.80; N 18.27. M+ 303.0. C18H14N4O. 
Вирахувано, %: C 71.51; H 4.67; N 18.53. 
М.302.3. 

5-Метил-3-(3-нітрофеніл)-1-оксо-1,2,3,5-
тетрагідропіримідо[1,6-а]бензімідазол-4-
карбонітрил (VІд). Вихід 42 %, т.топл. 219-
221ºС (етанол). ІЧ-спектр, ν, см-1: 1670 (C=O), 
2210 (С≡N), 3280 (N-Н). Спектр ЯМР 1Н, δ, 
м.ч.: 3.65 с (3Н, СН3), 5.61 д (1Н, Н3, J 2.2 Гц), 
7.12-8.30 м (8Наром.), 8.76 (1Н, NH, J 2.2 Гц). 
Спектр ЯМР 13С, δ, м.ч.: 30.01 (CH3), 50.26 
(С4), 54.35 (C3), 113.38 (С≡N), 119.53, 121.18, 
122.08, 122.97, 123.25, 123.95, 128.02, 129.56, 
130.33, 131.55, 134.03, 145.12 (Саром), 147.74 
(С1), 147.89 (С5). Знайдено, %: C 62.44; H 3.65; 
N 20.01. M+ 348.0. C18H13N5O3. Вирахувано, %: 
C 62.24; H 3.77; N 20.16. М.347.3. 
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Висновки 

2-Піридиніл- та 2-бензотіазолілацетонітри-
ли реагують з 1-хлоробензилізоціанатами за 
схемою фрагментації проміжних продуктів  
С-ізоціанатоалкілування й утворення 2-аза-
гетерил-3-арилакрилонітрилів. Використання в 
аналогічній реакції 2-(3-метилбензімідаз-
оліл)ацетонітрилу приводить до тетрагідро-
піримідо[1,6-а]безімідазол-1-онів.  

 

Список літератури 
1. Лебедь П.С., Вовк М.В. Конденсовані 

гетероциклічні сполуки на основі похідних 
азагетерилоцтових кислот // Журн. орг. 
фарм. хімії.- 2006.- Т.4, вип. 2(14).- С. 3-23. 

2. Вовк М.В., Лебедь П.С., Чернега А.Н. и др. 
Гетероциклизации функционализирован-
ных гетерокумуленов с С,N- и С,О-
бинуклеофилами. 1. Циклоконденсация 1-
хлоралкил-гетерокумуленов и N-(1-хлоро-
алкилиден)уретанов с 2-цианометилпири-
дином // Химия гетероцикл. соед. – 2004. - 
№1. – С. 52-63. 

3. Вовк М.В., Лебедь П.С., Сукач В.А., 
Корнилов М.Ю. Гетероциклизации функ-
ционализированных гетерокумуленов с 
C,N- и С,О-бинуклеофилами. ІІ. Взаимо-
действие 1-хлор-, 1,1-дихлоралкилизоциа-
натов и N-(1-хлоралкилиден)уретанов с  
2-бензотиазолилацетонитрилом, 2-бензо-
тиазолилацетатами и ди(2-бензотиазо-
лил)метаном // Журн. орг. химии. – 2003. – 
Т.39, вып.12. – С. 1852-1859. 

4. Вовк М.В., Лебедь П.С., Пироженко В.В., 
Цимбал И.Ф. Гетероциклизации функцио-
нализированных гетерокумуленов с C,N- и 
С,О-бинуклеофилами. ІV. Реакции 1-хлор-
алкилгетерокумуленов и N-(1-хлоралкил-
иден)карбаматов с 2-бензимидазолил-
ацетонитриломи и метил-2-бензимида-
золилацетатами // Журн. орг. химии. – 
2004. – Т.40, вып.11. – С. 1715-1724. 

5. Вовк М.В., Пироженко В.В.  1-хлор-1-арил-
2,2,2-трифторэтилизоцианатов с этиловым 

эфиром β-N-метиламинокротоновой кисло-
ты. Синтезы 2-арил-2-трифторометил-
1,2,3,4-тетрагидропиримидин-4-онов // 
Химия гетероцикл. соед. – 1994. - №1. – С. 
424-428. 

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

7. Кушнир О.В., Сукач В.А., Вовк М.В. 
Гетероциклизации функционализирован-
ных гетерокумуленов с C,N-, С,О- и С,S-
бинуклеофилами. X. 1-хлоралкилизоциана-
ты в синтезе новых 5-ароилдигидро-
пиримидинов // Журн. орг. химии. – 2009. – 
Т.45, вып.5. – С. 768-774. 

8. Вовк М.В., Кушнир О.В., Сукач В.А., 
Цымбал И.Ф. Гетероциклизации функцио-
нализированных гетерокумуленов с C,N-, 
С,О- и С,S-бинуклеофилами. XІ. Синтез 
диалкил 2-оксо-3,6-диарил-1,2,3,6-тетра-
гидропиримидин-4,5-дикарбоксилатов 
циклоконденсацией 1-хлоробензилизоциа-
натов с диалкил анилинофумаратами // 
Журн. орг. химии. – 2010. – Т.46, вып.5. – 
С. 716-722. 

9. Kato T., Shiraishi T., Atsumi T. Synthesis of 
methylpyridine derivatives. XXV. Synthesis 
of α-substituted 2-piridineacetonitroles // 
Yakugaku Zasshi. – 1969. – Vol. 89, №2. – P. 
188-193. Chem. Abstr. – 1969. – Vol. 70. – 
106399z. 

10. Sakamoto M., Nozaka A., Shimamoto M. et 
al. Diels-Alder reaction of benzyliden(cya-
no)methyl-1,3-benzoxa/ thiazoles as stable  
1-azabuta-1,3-dienes // J. Chem. Soc. Perkin 
Trans. 1. – 1995. - №13. – P. 1759-1770.  

 
 
 

 
 

Summary 

Kushnir O.V., Lebed’ P.S., Dorohov V.I., Vovk M.V. 

INTERACTION OF 2-AZAHETARYLACETONITRILES WITH  
1-CHLOROBENZYLISOCYANATES 

An influence of the heterocyclic substitute in nitriles of 2-azaheteroacetic acids on their reactions with 1-
chlorobenzylisocyanates has been identified. It was found that 2-pyridinile- and 2-benzo-tiazolilacetonitriles 
promote formation of 2-(2-pyridile, 2-benzotiazolile)-3-arylacrylonitriles. A cyclocondencation with 2-(3-
methylbenzimidazolile)acetonitrile results in formation of tetrahydropyrimido[1,6-a]benzimidazol-1-ones.  
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ВПЛИВ СЛАБКИХ АКЦЕПТОРІВ ЕЛЕКТРОННИХ ПАР  
НА ТЕРМІЧНИЙ РОЗКЛАД АЦИЛПЕРОКСИДІВ 

Досліджено розклад пероксиду бензоїлу у присутності слабких акцепторів електронних пар 
(фенілацетилен, стирен) у диметилформаміді, діоксані, триметилфосфаті, хлоробензені. Показано, що 
добавки фенілацетилену та стирену призводять до сповільнення розкладу пероксиду бензоїлу, причому 
сповільнююча дія стирену виражена сильніше, ніж фенілацетилену. Сповільнення розкладу у присутності 
вказаних добавок зумовлено зниженням частки індукованого розкладу пероксиду. Слабкі акцептори 
електронних пар здатні прискорювати тільки іонний розклад пероксидних сполук і значно менше 
впливають на реакційну здатність вільних радикалів. 

Ключові слова: пероксид бензоїлу, стирен, фенілацетилен, індукований розклад, сольватаційні ефекти, 
константа швидкості. 
 

Термічний розклад діацилпероксидів суттє-
во залежить від природи реакційного середо-
вища. Природа розчинника впливає на швид-
кість термолізу як на стадії гомолітичного 
розкладу пероксидного зв’язку –О–О–, так і на 
стадії вторинних процесів індукованого 
розкладу діацилпероксидів під впливом уже 
утворених вільних радикалів [1, 2]. Це можна 
описати такою схемою реакції: 

RC(O)OOC(O)R → 2RC(O)O• 
RC(O)O• → R• + CO2 

RC(O)OOC(O)R + R• → RC(O)OR + RC(O)O• 
RC(O)OOC(O)R + RC(O)O•→  
→ RC(O)OC(O)R + RC(O)OO• 
2RC(O)OO• → 2RC(O)O• + O2 

Крім указаних двох напрямків, можливий 
також молекулярний розклад з утворенням 
валентно-насичених молекул. 

Оскільки основним застосуванням органіч-
них пероксидів, зокрема діацилпероксидів, є 
ініціювання радикальних процесів, тому інду-
коване і молекулярне розщеплення належить 
до побічних реакцій, які знижують ефек-
тивність використання ініціатора. З огляду на 
це головним завданням будь-якого досліджен-
ня з пошуку ефективних ініціюючих систем є 
підвищення частки гомолітичного розкладу та, 
відповідно, зниження частки індукованого та 
молекулярного розщеплення за умови задо-
вільної швидкості утворення радикалів. Для 
виконання цього завдання вдаються до різно-
манітних прийомів: використання каталізато-
рів, розчинників, добавок, проведення реакції 
за різних температур тощо. 

Зауважимо, що при використанні високо-
полярних розчинників поряд з радикальним 
механізмом термодеструкції можлива реаліза-
ція іонного напрямку розкладу [3, 4]. Однак не 
всі дослідники дотримуються такої думки. Так, 
у [5] підвищення частки нерадикальних 

реакцій розкладу діацилпероксидів з підви-
щенням полярності розчинника пояснюють 
зниженням кількості радикалів, які виходять з 
«клітки» розчинника. Гетеролітичний (іонний) 
механізм розкладу частково реалізується при 
термолізі діацилпероксидів у присутності 
полярної дисперсної фази – аеросилу [6], а 
також у присутності лугів [7]. 

Вплив диполярних апротонних розчин-
ників на розклад пероксиду бензоїлу та мож-
ливість реалізації при цьому іонного механізму 
розкладу досить докладно вивчено у [8]. 
Виявлено, що ймовірність перебігу іонних 
реакцій при термолізі діацилпероксидів у 
диполярних апротонних розчинниках визна-
чається їх полярністю. Порівняння одержаних 
кінетичних параметрів розкладу пероксиду 
бензоїлу з фізико-хімічними характеристиками 
цих розчинників показало, що найбільш суттє-
во на цей процес впливають донорне число 
(DN) і поляризованість розчинника. З підви-
щенням DN і поляризованості розчинника 
константи швидкості брутто− і гомолітичного 
розкладу зростають, а значення енергій акти-
вації зменшуються. Зроблено підсумковий 
висновок, що на термоліз діацилпероксидів у 
диполярних апротонних розчинниках суттєво 
впливають різноманітні сольватаційні ефекти. 

При вивченні лужного розкладу гідро-
пероксидів установлено, що швидкість їх 
гомолітичного розщеплення суттєво залежить 
від добавок С−Н-кислот і диполярних 
апротонних розчинників. Так, при розкладі 
гідропероксиду кумену у присутності КОН у 
хлоробензолі швидкість утворення радикалів 
зростає при додаванні у реакційну систему 
гексаметилфосфортриаміду і фенілацетилену 
(ФА), який відноситься до слабких акцепторів 
електронних пар [9]. Прискорення радикаль-
ного розкладу у цьому випадку зумовлене 
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утворенням сольватаційних комплексів між 
лужною сіллю гідропероксиду та добавкою, 
стійкість яких значно нижча, ніж вільної солі: 

ROOK + O=P{[N(CH3)2]3} → 
→ ROOK…O=P{[N(CH3)2]3} 

                                                               CC6H5 
ROOK + C6H5C≡CH → ROOK…||| 

                                                          CH 
Ще більше слабкі акцептори електронних 

пар, зокрема фенілацетилен і стирен, приско-
рюють розклад гідропероксидів у надосновних 
середовищах [10−12]. Виходячи з цього, 
представляло інтерес вивчити вплив слабких 
акцепторів електронних пар (на прикладі 
фенілацетилену та стирену) на розклад діацил-
пероксидів у деяких розчинниках. Модельним 
діацилпероксидом було обрано пероксид 
бензоїлу (ПБ). Використано такі розчинники: 
хлоробензен, діоксан, триметилфосфат (ТМФ), 
диметилформамід (ДМФА). 

 

Експериментальна частина 
Досліди проводили у термостатованій 

комірці з магнітною мішалкою за Т=368 К. У 
комірку вносили розчинник і проводили його 
термостатування упродовж 30 хв. Потім до 
розчинника додавали добавку фенілацетилену 
або стирену і через 5 хв. вносили пероксид 
бензоїлу. Момент внесення пероксиду прий-
мали за початок реакції. Контроль за ходом 
реакції здійснювали йодометричним методом. 
Для виявлення впливу добавок проведено ряд 
дослідів без добавок фенілацетилену або 
стирену. Як кінетичний параметр обрано 
ефективну константу брутто-розкладу (kеф). 

 

Результати та обговорення 
Вплив використаних СН−кислот на швид-

кість брутто−розкладу ПБ у досліджених 
розчинниках узагальнено у табл. 1. Як випли-
ває з даних таблиці, у всіх розчинниках, за 
винятком ТМФ, обидві добавки проявляють 
гальмівну дію. Однак гальмівна дія стирену 

 

Таблиця 1 
Значення ефективних констант швидкості розкладу 
пероксиду бензоїлу за наявності фенілацетилену та 

стирену і без добавок.  
Т = 368 К; [ПБ] = 0,065моль/л;  

[добавки] = 0,32моль/л. 

kеф 10
2
, хв

-1
 

Розчинник без 

добавок 
ФА Стирен 

ДМФА 8,6 5,2 0,87 
Діоксан 8,0 2,7 1,0 
ТМФ 1,74 1,82 1,45 
Хлоробензен 2,88 1,23 0,27 

виражена значно сильніше. При його викорис-
танні найбільший сповільнюючий ефект спос-
терігається у ДМФА та хлоробензені (приб-
лизно на порядок). У разі використання як 
СН−добавки фенілацетилену найбільше спо-
вільнення розкладу ПБ спостерігається у 
діоксані, а найменше – у ДМФА. Розклад 
пероксиду бензоїлу у присутності феніл-
ацетилену у всіх розчинниках задовільно 
описується кінетичним рівнянням реакції пер-
шого порядку: W = kеф[ПБ]. Отже, у дослідже-
ному процесі обрані добавки підвищують 
стійкість ПБ. Під час використання як роз-
чинника ТМФ добавка ФА практично не 
впливає на швидкість процесу. Добавка 
стирену викликає незначне сповільнення.  

Для докладнішого вивчення гальмівної дії 
фенілацетилену на розклад ПБ досліджена 
залежність kеф від концентрації ФА у різних 
розчинниках. Результати наведені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Залежність величини ефективної константи 

швидкості розкладу пероксиду бензоїлу від 
концентрації фенілацетилену. 
Т = 368 К, [ПБ] = 0,065 моль/л,  

1 – ДМФА, 2 – діоксан, 3 – ТМФ, 4 – хлоробензен  
 
Під час використання як розчинника ТМФ 

добавка ФА не впливає на швидкість розкладу 
ПБ у дослідженому інтервалі концентрацій 
(рис. 1, крива 3). В інших розчинниках при 
введенні ФА швидкість розкладу спочатку 
зменшується, а потім не залежить від 
концентрації добавки (рис. 1, криві 1,2,4). 
Причому у ДМФА та діоксані це зменшення 
швидкості спостерігається вже при невеликих 
концентраціях ФА. При використанні як 
розчинника хлоробензену насичення настає 
при більших концентраціях цієї добавки (рис. 
1, крива 4). Подібні залежності спостерігалися 
при вивченні окиснення диметилсульфоксиду 
гідропероксидом кумену у надосновних 
середовищах у присутності добавок ФА і води 
[13]. У цитованій роботі вказані закономір-
ності пояснені конкурентною сольватацією 
іона лужного металу молекулами вказаних 
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добавок, вилученням внаслідок цього молекул 
ДМСО із сольватаційної оболонки іона 
лужного металу, що призводить до зниження 
швидкості окиснення диметилсульфоксиду. 

Можна зробити припущення, що сповіль-
нення розкладу пероксиду бензоїлу в присут-
ності добавок фенілацетилену та стирену 
також зумовлене перебігом сольватаційних 
процесів. Молекули використаних добавок, 
сольватуючи молекули ПБ за атомами Окси-
гену пероксидної або карбонільної груп через 
відносно рухливий атом Гідрогену С−Н-
зв’язку, сприяють підвищенню його термічної 
стійкості. За умови повної сольватації 
пероксиду фенілацетиленом розклад відбува-
ється з постійною швидкістю, яка вже не 
залежить від концентрації введеного ФА 
(ділянки насичення на кривих 1,2,4, рис. 1).  

Водночас сольватація ПБ молекулами 
електронодонорних добавок, згідно з даними 
[8], знижує стабільність пероксиду і сприяє 
його розкладу. 

Виходячи зі зробленого припущення про 
визначальний вплив сольватаційних ефектів, 
одержані закономірності можна пояснити так. 

При введенні електроноакцепторних доба-
вок (фенілацетилену, стирену) має місце 
утворення сольватаційного комплексу між 
пероксидом бензоїлу та добавкою: 

ПБ + НА ⇄ ПБ...НА 
(НА – слабкий акцептор електронних пар), 
стабільність якого вища, ніж несольватованого 
пероксиду. Зі збільшенням концентрації добав-
ки рівновага вищенаведеної реакції зсувається 
вправо і при певній кількості введеної добавки 
весь пероксид зв’язується у сольватаційний 
комплекс. Тому подальше збільшення кон-
центрації ФА вже не впливає на швидкість 
брутто−розкладу. Мінімальна концентрація 
ФА у реакційній суміші, яка викликає повне 
зміщення рівноваги реакції утворення проміж-
ного сольватаційного комплексу вправо, зале-
жить від природи розчинника. У ДМФА та 
діоксані вона складає приблизно 0,15 моль/л 
(рис. 1, криві 1,2), а у хлоробензені – 0,9 
моль/л (рис. 1, крива 4). З наведених даних 
видно, що рівновага реакції утворення 
проміжного комплексу найшвидше 
встановлюється у диполярних апротонних 
розчинниках. 

Для виявлення інших напрямків розкладу 
пероксиду бензоїлу (крім гомолітичного) вив-
чено концентраційну залежність kеф розкладу 
ПБ у присутності ФА. Результати наведені на 
рис. 2. Як видно, у діоксані kеф не залежить від 
концентрації пероксиду бензоїлу (крива 3). Це 
вказує на відсутність індукованого розкладу за  

 

Рис. 2. Залежність величини ефективної константи 
швидкості розкладу пероксиду бензоїлу від його 

концентрації за наявності фенілацетилену  
Т = 368 К, [ФА] = 0,32 моль/л,  

1 – ДМФА, 2 – ТМФ, 3 – діоксан, 4 - хлоробензен 
 

цих умов. У решті розчинників kеф лінійно 
зростає зі збільшенням концентрації перокси-
ду. Такий характер указаних залежностей 
(криві 1,2,4) свідчить про перебіг індукованого 
розкладу пероксиду бензоїлу за наявності 
фенілацетилену в обраних умовах. 

Кінетика розкладу пероксиду бензоїлу у 
ДМФА, ТМФ і хлоробензолі описується таким 
рівнянням [8]: 

W = k0[ПБ] + kінд[ПБ]n = kеф [ПБ], 
де kеф = k0 + kінд[ПБ]n-1 
З лінійного характеру поданих на рис. 2 

залежностей (криві 1,2,4) випливає, що n = 2.  
Отже, індукований розклад пероксиду 

бензоїлу у присутності фенілацетилену у 
розчинах диметилформаміду, хлоробензену та 
триметилфосфату відбувається за реакцією 
другого порядку. 

З тангенсу нахилу до осі абсцис наведених 
на рис. 2 залежностей розраховані значення 
констант швидкості індукованого розкладу, а з 
величини відрізку, який вони відсікають на осі 
ординат, − значення констант швидкості гомо-
літичного розкладу. Значення цих констант 
швидкості наведені у табл. 2. Отже, константи 
швидкості гомолітичного та індукованого 
розкладу зростають у ряду розчинників:  
хлоробензен  < ТМФ < ДМФА < діоксан. 

Для виявлення можливості молекулярного 
розкладу пероксиду бензоїлу за досліджуваних 
умов використано метод інгібіторів. Як інгібі-
тор використано α−нафтол.  

Величини констант швидкості інгібованого 
та неінгібованого розкладу пероксиду бензоїлу 
з добавкою і без добавки фенілацетилену 
наведені у табл. 3.  
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Таблиця 2 
Значення величин констант швидкості 

гомолітичного та індукованого розкладу пероксиду 
бензоїлу за наявності фенілацетилену  залежно від 

природи розчинника. 
Т = 368 К; [ФА] = 0,32 моль/л 
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ДМФА 2,0 5,8 2 
ТМФ 0,5 2,4 2 

хлоробензен 0,38 1,2 2 
Діоксан 2,62 - 0 

 

Таблиця 3 
Значення констант швидкості розкладу пероксиду 
бензоїлу з добавками фенілацетилену й α-нафтолу 

залежно від природи розчинника. 
Т = 368 К; [ПБ] = 0,065 моль/л; [ФА] = 0,32 моль/л; 

[α-нафтол] = 5⋅10-3 моль/л 
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αα αα
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н
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т
о
л

 

Ф
А

+
 αα αα

-

н
а
ф
т
о
л

 

ДМФА 8,60 5,80 3,28 5,1 
Діоксан 8,0 2,78 3,28 2,73 
Хлоробензен 2,88 1,23 1,94 1,16 
ТМФ 2,25 2,20 1,54 2,0 
 
На основі одержаних даних розрахована 

частка індукованого розкладу ПБ у присут-
ності ФА і без нього (табл. 4). Як видно, 
введення ФА призводить до суттєвого знижен-
ня частки індукованого розкладу. При вико-
ристанні як розчинника діоксану індукований 
розклад ПБ у присутності ФА взагалі 
відсутній. Крім того, порівняння констант 
швидкості інгібованого розкладу (kінг) (табл. 3) 
з константами швидкості гомолітичного роз-
кладу (k0) (табл. 2) пероксиду бензоїлу у при-
сутності ФА вказує на наявність неради-
кального (молекулярного) розщеплення.  
Внесок кожного із напрямків розкладу ПБ у 
загальний баланс процесу поданий у табл. 5. 
Як видно, у присутності фенілацетилену до-
сить вагомий внесок молекулярного розкладу, 
який може бути як результатом справді моле-
кулярного розщеплення з утворенням валент-
но-насичених молекул, або низького виходу 
радикалів із “клітки” розчинника. Частка гомо-
літичного розкладу зростає у ряду розчин-
ників:  

Таблиця 4 
Частка індукованого розкладу пероксиду бензоїлу з 
добавкою та без добавки фенілацетилену у різних 

розчинниках. 
Т = 368 К; [ПБ] = 0,065 моль/л; [ФА] = 0,32 моль/л; 

[α-нафтол] = 5⋅10-3 моль/л 

Частка  

індукованого розкладу Розчинник 

без ФА з добавкою ФА 

ДМФА 62 12 
Діоксан 59 1 

Хлоробензен 33 6 
ТМФ 32 9 

 
Таблиця 5 

Відносний внесок гомолітичного, індукованого та 
молекулярного розкладу пероксиду бензоїлу в 

присутності фенілацетилену залежно від природи 
розчинника 

Т = 363 К; [ФА] = 0,32 моль/л; [ПБ] = 0,065моль/л 

Частка розкладу, % 
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ДМФА 35 12 53 
ТМФ 24 9 68 
Хлоробензен 31 6 63 
діоксан 94 1 12 

 
ТМФ < хлоробензен < ДМФА < діоксан. 
Звідси випливає, що найбільш ефективною 

ініціюючою системою є композиція діоксан − 
пероксид бензоїлу − фенілацетилен.  

Порівняння даних табл. 2 і 5 підтверджує 
раніше зроблений висновок, що добавка ФА 
знижує швидкість брутто−розкладу ПБ за 
рахунок зниження внеску індукованого 
розкладу. 

Отже, гальмуюча дія фенілацетилену та 
стирену, як слабких акцепторів електронних 
пар, на розклад ПБ зумовлена, насамперед, 
зниженням швидкості його індукованого 
розкладу, тобто зменшенням непродуктивної 
витрати пероксиду. Певний внесок у змен-
шення швидкості індукованого розкладу 
робить, мабуть, часткова полімеризація феніл-
ацетилену під впливом утворених вільних 
радикалів. Частина вільних радикалів витра-
чається на ініціювання полімеризації ФА і вже 
не бере участь у індукованому розкладі 
пероксиду бензоїлу. Оскільки здатність до 
полімеризації у стирену вища, ніж у ФА, то 
частка радикалів, які витрачаються на його 
полімеризацію, буде вищою, а внесок індуко-
ваного розкладу буде, відповідно, нижчим. 
Тому за наявності стирену ефект гальмування 
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розкладу ПБ за рахунок зниження частки 
індукованого розкладу виражений сильніше, 
ніж у присутності фенілацетилену (табл. 1). 

Підсумовуючи вищесказане, можна конста-
тувати, що стабілізуюча дія ФА зумовлена 
зниженням частки індукованого розкладу у 
загальному балансі процесу. 

На підставі даних [10, 12] і вище викла-
дених результатів можна зробити висновок, 
що добавки слабких акцепторів електронних 
пар (фенілацетилену і стирену) здатні суттєво 
прискорювати тільки іонний розклад перокси-
дів, який перебігає з проміжним утворенням 
пероксианіонів, за рахунок утворення проміж-
них реакційноздатних сольватаційних комп-
лексів. У випадку термічного розкладу ПБ 
процес перебігає з утворенням вільних ради-
калів, на реакційну здатність яких феніл-
ацетилен впливає несуттєво.  

Для перевірки справедливості висновку 
про визначальний вплив ФА тільки на іонні 
реакції органічних пероксидів, які перебігають 
через проміжне утворення пероксианіонів, 
нами досліджено розклад пероксиду бензоїлу у 
надосновній системі ДМФА−NаОН з добав-
кою ФА. Результати подані на рис. 3.  

 
Рис. 3. Залежність величини ефективної константи 

швидкості розкладу пероксиду бензоїлу у 
надосновному середовищі ДМФА – NaOH від 

концентрації фенілацетилену. 
Т = 368 К, [ПБ] = 0,065 моль/л,  

[NaOH] = 0,15 моль/л 
 
Як видно, з підвищенням концентрації ФА 

ефективна константа швидкості лінійно 
зростає, причому це зростання досить суттєве. 
Лінійний характер залежності kеф від 
концентрації фенілацетилену вказує на 
перший порядок досліджуваного процесу за 
ФА. З урахуванням даних [14] кінетичне 
рівняння, яке описує цей процес, має вигляд: 
W = k1 [ПБ] . [NaOH] + k2 [ПБ] . [NaOH] . [ФА] 
k1  = 4,0 10-2 л/моль . хв;  k2 = 3,19 л2/моль2 . хв 

Розклад пероксиду бензоїлу у надосновних 
середовищах перебігає у дві стадії, які вклю-

чають розщеплення пероксиду під впливом 
основи з утворенням пербензоат-іона, а далі – 
розклад утвореного пербензоат-іона [15]: 

NaOH ⇄ Na+ +OH− 
(С6Н5СОО)2 + ОН− → С6Н5С(О)ОО− + С6Н5СООН 

С6Н5С(О)ОО− → С6Н5СОО− +1/2 О2 

Прискорююча дія ФА зумовлена, як і у 
випадку гідропероксидів, утворенням проміж-
ного сольватаційного комплексу між пербен-
зоат-іоном і ФА: 

С6Н5С(О)ОО- + С6Н5С≡СН ⇄  

⇄ С6Н5С(О)ОО−…НС≡СС6Н5, 
стійкість якого значно нижча, ніж несольвато-
ваного пероксианіону. 

[С6Н5С(О)ОО−…НС≡СС6Н5] → 
→ С6Н5С(О)О−…НС≡СС6Н5 +1/2 О2 

Отже, слабкі акцептори електронних пар 
суттєво підвищують реакційну здатність 
пероксианіонів і значно менше впливають на 
реакційну здатність вільних радикалів. 
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Summary 

Lyavynets O.S., Choban A.F.  

THE INFLUENCE OF WEAK ACCEPTORS OF ELECTRON PAIRS  
ON THERMAL DECOMPOSITION OF ACYL PEROXIDES 

Benzoyl peroxide’s decomposition was studied in the presence of weak acceptors of electron pairs 
(phenylacetylene, styrene) in dimethylformamide, dioxine, trimethylphosphate, chlorobenzene. It was shown 
the supplements of phenylacetylene and styrene lead to slowdown of benzoyl peroxide' decomposition. 
Styrene has stronger slowing effect than phenylacetylene. Slowing of decomposition in the presence of these 
additives is caused by reduction of the induced decomposition of peroxide. Weak acceptors of electron pairs 
can  accelerate  the decomposition of peroxide compounds by only ionic mechanism, but  their  influence on 
the  free radicals decomposition much less. 

Key words: benzoyl peroxide, styrene, phenylacetylene, induced decomposition, solvent’ effects, rate 
constant. 
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СИНТЕЗ ПЕРОКСИЕСТЕРІВ ТА ЇХ ТЕРМІЧНИЙ РОЗКЛАД 

Досліджено можливість використання надосновних середовищ складу диполярні негідроксильні 
розчинники – сильна йонна основа для синтезу пероксиестерів. Вивчено термічний розклад отриманих 
пероксидів.  

Ключові слова: надосновні середовища, гідропероксиди, пероксиестери, термічний розклад. 
 
Реакція ацилювання лужних солей гідро-

пероксидів (ГП) галогенангідридами карбоно-
вих кислот належить до найпоширеніших ме-
тодів синтезу пероксиестерів (ПЕ). Цей процес 
відбувається у дві стадії. Перша стадія – 
одержання лужної солі гідропероксиду, друга 
– її ацилування: 

ROOH ROONa H2O+ +NaOH ,
 

ROONa R C

HaI

R C

O

OOR

NaHaI+ +

O

 
Водночас ці стадії апаратурно розділені, 

що створює певні незручності у проведені 
синтезу. На прикладі реакції алкілювання 
гідропероксидів було показано, що шляхом 
використання надоснових середовищ (НОС), 
які сприяють перебігу нуклеофільних реакцій, 
такі незручності можна усунути [1]. 

Як відомо, процес ацилювання також нале-
жать до реакцій нуклеофільного заміщення, 
який перебігає за механізмом SN2. Ця реакція 
прискорюється, якщо атакуючий субстрат, 
тобто натрієва сіль гідропероксиду, буде в 
іонізованій формі, а ще краще в іонному 
вигляді, тобто: 

R C

HaI

R C

O

OOR

+

O

ROO HaI
- -

+

 
Здатність солей гідропероксидів до 

іонізації визначається полярністю й 
основністю розчинника [2]. У зв’язку з цим 
було доцільно дослідити вплив розчинника на 
перебіг таких реакцій. Крім цього, нами 
здійснена спроба сумістити обидві стадії 
синтезу пероксиестерів в одному реакторі. 
Тому надалі синтез здійснювали за схемою: 

R C

HaI

O

CH3

C

CH3

OOH NaOH
NaHaI

H2O-

-
+ +

CH3

C

CH3

OO C

O
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Для цього використано надосновні середо-
вища складу диполярні негідроксильні роз-
чинники – сильна йонна основа. Далі отримані 
пероксиестери досліджено на предмет їх 
термічного розкладу. Для проведення синтезу 
ПЕ використані такі розчинники: гексаметил-
фосфортриамід (ГМФА), диметилформамід 
(ДМФА), ацетонітрил і діоксан. Усі вони 
належать до класу диполярних негідроксиль-
них розчинників і характеризуються досить 
високими значеннями полярності й основності 
[3]. Їх фізико-хімічні характеристики наведені 
в табл. 1.  

Таблиця 1. 
Фізико-хімічні характеристики використаних 

диполярних апротонних розчинників 

Розчин- 

ник 
DN AN εεεε Y P 

ГМФА 38.8 10.6 29.6 0.4751 0.3606 
ДМФА 26.6 16.0 36.7 0.4798 0.3475 
Діоксан 10.8 14.8 2.21 0.2232 0.3385 
Ацето- 
нітрил 

14,1 18,9 35,9 0,4794 0,2874 

 
Модельними гідропероксидами обрано 

гідропероксид кумену (ГПК) і трет-бутилу 
(ГПТБ). Як ацилюючі агенти використано 
хлорангідриди бензойної, масляної, капронової 
й оцтової кислот. Доцільність вибору саме цих 
ангідридів зумовлена необхідністю виявити 
вплив природи замісника в ацильному фраг-
менті як на препаративні показники синтезу, 
так і на властивості ПЕ. 

 

Експериментальна частина 

Методика синтезу пероксиестерів. У 
тригорлу колбу, оснащену мішалкою, термо-
метром і крапельною лійкою, вносили 20 мл 
розчинника й охолоджували його до 278 К. 
Потім вносили розраховані кількості натрій 
гідроксиду та гідропероксид і знову охолод-
жували до 278 К. Після цього до реакційної 
суміші прикрапували розчин хлорангідриду у 
цьому ж розчиннику. Після завершення при-
крапування реакційну суміш перемішували ще 
5 год за температури, що не перевищувала 
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278 К. Після закінчення синтезу суміш відми-
вали від кислот 5 % розчином натрій гідро-
карбонату та дистильованою водою. 

Методика дослідження термічного роз-
кладу пероксиестерів. Досліди проводили у 
термостатованій комірці з магнітною мішал-
кою за 363 К. У комірку вносили необхідні 
добавки (каталізатор, інгібітор) і розчинник. 
Отриману реакційну суміш термостатували 
упродовж 30 хв. Потім вносили пероксиестер. 
Момент його внесення приймали за початок 
реакції. Контроль за ходом реакції здійсню-
вали йодометричним методом. Як кінетичний 
параметр обрано ефективну константу брутто-
розкладу (kеф). Питому електропровідність 
досліджуваних систем визначали методом 
компенсації за допомогою моста змінного 
струму Р-577 та нуль-індикатора Ф-582.  

 

Обговорення результатів 

Результати синтезу пероксиестерів шляхом 
ацилювання гідропероксидів галогенангідри-
дами карбонових кислот у надосновних 
середовищах узагальнені у табл. 2.  

Таблиця 2 
Препаративні показники синтезу пероксиестерів 
ацилюванням гідропероксидів хлорангідридами 

органічних кислот RC(O)Cl 
Т = 273 ÷ 278 К; ν(ГП):ν(NaOH):ν(ангідрид) = 

1,1:1:1; [ПЕ]=4,6.10-2 моль/л 

№  

п/п 
Розчинник 

Гідро-

пероксид 
R 

Вихід 

ПЕ, % 

1 ДМФА ГПК С3Н7 95 
2 Ацетонітрил ГПК С3Н7 92 
3 ГМФА ГПК С3Н7 88 
4 Діоксан ГПК С3Н7 97 
5 ДМФА ГПК С7Н15 98 
6 Ацетонітрил ГПК С7Н15 88 
7 ГМФА ГПК С7Н15 88 
8 Діоксан ГПК С7Н15 83 
9 ДМФА ГПК С6Н5 90 

10 Ацетонітрил ГПК С6Н5 88 
11 Діоксан ГПК С6Н5 78 
12 ГМФА ГПТБ С6Н5 85 
13 ДМФА ГПТБ С6Н5 73 
14 Діоксан ГПТБ С6Н5 62 

 
З табл. 2 випливає, що у випадку ГПК 

природа галогенангідриду карбонової кислоти 
несуттєво впливає на вихід ПЕ.  

З фізико-хімічних характеристик розчин-
ників найбільш помітний вплив на синтез ПЕ 
має полярність середовища (табл. 1 і 2). Це 
зумовлено тим, що досліджуваний процес 
перебігає за SN2-механізмом через проміжне 
утворення пероксид-аніону, який являється 
атакуючою частинкою. Вищий ступінь іоні-

зації та дисоціації натрієвої солі гідроперок-
сиду, який залежить від полярності середо-
вища, сприяє більшому виходу ПЕ. У випадку 
ГПТБ вихід пероксиестеру дещо менший, що 
зумовлено, мабуть, нижчою стійкістю утво-
рених пероксиестерів. 

Оптимальним виявилося співвідношення 
реагентів  

ν(ГПК):ν(NaOH):ν(ангідрид) = 1,1:1:1. 

Наступним етапом наших досліджень було 
вивчення розкладу пероксиестерів (кумілпе-
роксикаприлату, кумілпероксибензоату, куміл-
пероксиацетату та трет-бутилпероксибензоату) 
в таких розчинниках: ДМФА, н-декан, 
хлоробензен.  

Розклад пероксиестерів за цих умов задо-
вільно описується кінетичним рівнянням 
реакції 1-го порядку: 

[ ]ПЕkW еф ⋅=  

Значення ефективних констант швидкості 
розкладу пероксиестеру залежно від природи 
розчинника наведені в табл. 3. 

Таблиця 3 
Величини констант швидкості розкладу 
пероксиестерів в залежності від природи 

розчинника  
Т = 363 К; [ПЕ]=4,3.10-2 моль/л 

№ 

п/п 
Розчинник R

′′′′ R 
kеф·10

2
,  

хв.
-1

 

1 ДМФА C6H5C(CH3)2 C6H5 0,77 
2 н-Декан C6H5C(CH3)2 C6H5 0,18 
3 C6H5Cl C6H5C(CH3)2 C6H5 1,25 
4 ДМФА C6H5C(CH3)2 C7H15 2,78 
5 н-Декан C6H5C(CH3)2 C7H15 3,50 
6 C6H5Cl  C6H5C(CH3)2 C7H15 1,33 
7 н-Декан C6H5C(CH3)2 CH3 1,30 
8 н-Декан (CH3)3C C6H5 0,59 
9 ДМФА C6H5C(CH3)2 C2H5 1,58 

10 н-Декан C6H5C(CH3)2 C2H5 3,00 
11 C6H5Cl C6H5C(CH3)2 C2H5 1,43 

Як випливає з табл. 3, швидкість розкладу 
пероксиестерів залежить від природи роз-
чинника та природи замісника R в ацильному 
залишку. 

Під час розкладу кумілпероксибензоату 
ефективна константа швидкості зростає у 
такому ряді розчинників: 

н-декан < ДМФА < хлоробензен. 
У випадку розкладу кумілпероксипропіо-

нату та кумілпероксикаприлату ця залежність 
змінюється на протилежну: 

хлоробензен < ДМФА < н-декан. 
Отже, хлоробензен сприяє розкладу перок-

сиестерів на основі бензойної кислоти, а н-
декан - розкладу ПЕ на основі аліфатичних 
кислот. Причому кумілпероксикаприлат і 
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кумілпероксипропіонат більш реакційноздатні, 
ніж кумілпероксибензоат. Фенільний радикал, 
імовірно, стабілізує молекулу пероксиестеру за 
рахунок спряження π-електроннної системи 
бензенового ядра з π-хмарою подвійного С=О 
зв’язку. Тому kеф менша, ніж під час розкладу 
кумілпероксикаприлату та кумілпероксипро-
піонату. Побічно це підтверджується вищою 
швидкістю розкладу трет-бутилперокси-
бензоату порівняно з кумілпероксибензоатом. 

Вплив природи замісника в ацильному 
залишку проявляється тільки при використанні 
як розчинників н-декану та ДМФА. У випадку 
використання хлоробензену природа замісника 
в ацильному залишку практично не впливає на 
швидкість розкладу пероксиестеру. Ці дані 
свідчать про участь розчинника у розкладі 
пероксиду за рахунок його сольватаційних 
властивостей. Прискорююча дія н-декану на 
розклад кумілпероксикаприлату та куміл-
пероксипропіонату може бути зумовлена його 
участю у стадії радикального розщеплення за 
схемою: 

R′′H + RC(O)OOR′ → R′′• + RCOOH + R′O• 

Утворена кислота прискорює розклад 
пероксиестеру. 

З табл. 3 також випливає, що на швидкість 
розкладу пероксиестерів впливає також довжи-
на вуглеводневого радикалу в ацильному 
залишку. Зі збільшенням його довжини швид-
кість розкладу збільшується при використанні 
як розчинників ДМФА і н-декана у такому 
ряду: 
кумілпероксиацетат < кумілпероксипропіонат 

< кумілпероксикаприлат. 
Для виявлення напрямків розкладу нами 

використано метод інгібіторів. Як інгібітор 
використано α-нафтол. Відомо, що розклад 
органічних пероксидів відбувається, як 
правило, за трьома напрямками: гомолітичний 
(або радикальний), індукований (під впливом 
уже утворених вільних радикалів) та молеку-
лярний (з утворенням валентно насичених 
молекул). 

Введення інгібітору вільно-радикальних 
реакцій не впливає на гомолітичний та 
молекулярний розклад, однак повністю 
гальмує індуковане розщеплення. Тому за 
наявності індукованого напрямку розкладу 
добавка α-нафтолу повинна призвести до 
сповільнення досліджуваного процесу. За 
відсутності індукованого розкладу введення 
інгібітору не вплине на кінетику розкладу 
пероксиестеру. 

У табл. 4 наведені результати досліджень 
інгібованого розкладу кумілпероксикаприлату 
у вказаних розчинниках. У випадку викорис-

тання як розчинника хлоробензену введення α-
нафтолу практично не впливає на величину 
ефективної константи швидкості. Це свідчить 
про відсутність індукованого розкладу 
пероксиестеру. За цих умов він розкладається 
переважно радикальним шляхом. Мабуть, цей 
факт також зумовлює відсутність впливу при-
роди замісника в ацильному фрагменті моле-
кули пероксиестеру. При вивченні інгібова-
ного розкладу пероксиестеру в ДМФА та н-
декані спостерігають суттєве сповільнення 
процесу розкладу пероксиестеру. Частка 
індукованого розкладу у ДМФА складає 64 %, 
а в н-декані – 43 %. 

Таблиця 4 
Величини констант швидкості інгібованого 

розкладу кумілпероксикаприлату залежно від 
природи розчинника  

Т = 363 К, [ПЕ]=4,3.10-2 моль/л,  
[α-нафтол]=4,6.10-3 моль/л 

Розчинник ДМФА н-Декан C6H5Cl 

kінг·102, хв.-1 1,03 2,12 1,21 

Відомо, що ДМФА належить до основних і 
полярних розчинників, які сприяють перебігу 
гетеролітичних (йонних) реакцій, особливо в 
надосновних середовищах [1]. Проте гідро-
пероксиди і пероксиди ацилів у ДМФА роз-
кладаються за радикально-ланцюговим 
механізмом. 

Для виявлення можливостей іншого 
напрямку розкладу кумілпероксикаприлату, 
досліджена кінетика зміни питомої 
електропровідності при використанні як 
розчинників ДМФА і н-декану. Результати 
подані на рис. 1 і рис. 2. 

 
Рис. 1. Кінетична крива зміни питомої електро-

провідності під час розкладу  
кумілпероксикаприлату в розчині н-декану 

Т=363 К, [ПЕ]=4,3.10-2 моль/л  
 
В обох розчинниках спостерігаються 

подібні закономірності. Після введення 
пероксиестеру у відповідний розчинник відбу-
вається ріст електропровідності з подальшим 
насиченням. Однак абсолютні величини 
питомої електропровідності у ДМФА у 100 
разів вищі, ніж у н-декані. Це означає, що  
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Рис. 2. Кінетична крива зміни питомої 
електропровідності під час розкладу  

кумілпероксикаприлату в розчині ДМФА  
Т=363 К, [ПЕ]=4,3.10-2 моль/л 

 
внесок іонних стадій при розкладі куміл-
пероксикаприлату в н-декані незначний. При 
проведенні розкладу пероксиестеру в ДМФА 
мають місце як іонні, так і радикальні стадії. 
Далі досліджено розклад кумілперокси-
пропіонату у ДМФА у присутності широко 
вживаних каталізаторів – гомогенного манган 
(ІІ) стеарату (MnSt2) і гетерогенного - ванадій 
(V) оксиду. Результати наведені у табл. 5. 

Таблиця 5 
Величини констант швидкості розкладу 

кумілпероксипропіонату залежно від природи 
розчинника та каталізатора. Т = 363 К. 
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1 ДМФА MnSt2 0,043 2,0 0,78 
2 ДМФА MnSt2 0,043 5,0 1,62 
3 ДМФА MnSt2 0,043 10,0 3,32 
4 ДМФА MnSt2 0,043 5,0 1,58 
5 ДМФА MnSt2 0,078 5,0 3,30 
6 ДМФА V2O5 0,043 2,0 1,65 
7 ДМФА V2O5 0,043 5,0 1,00 
8 ДМФА V2O5 0,043 10,0 0,72 
 
Як видно з табл. 5, швидкість розкладу 

залежить від кількості введеного каталізатора 
та початкової концентрації пероксиду. 

Концентраційні залежності ефективної 
константи швидкості каталітичного розкладу 
кумілпероксипропіонату наведені на рис. 3, 4 і 
5. 

Як ілюструють рис. 3 і 4, ефективна кон-
станта швидкості розкладу пероксиестеру у 
присутності манган (ІІ) стеарату лінійно 
залежить як від концентрації каталізатора, так 
і від концентрації пероксиду. Це свідчить, що 
досліджуванний процес відбувається з перши- 

 
Рис. 3. Залежність ефективної константи швидкості 

реакції каталітичного розкладу 
кумілпероксипропіонату від концентрації 
каталізатора. V(ДМФА) = 15 мл, Т=368 К  

 

 
 

Рис. 4. Залежність ефективної константи швидкості 
реакції каталітичного розкладу 

кумілпероксипропіонату від концентрації 
пероксиестеру. V(ДМФА) = 15 мл, Т=368 К  
 

ми порядками за концентрацією пероксиестеру 
і MnSt2 й описується таким кінетичним 
рівнянням: 

W = k[ПЕ][MnSt2] 
Розрахована величина константи швид-

кості розкладу ПЕ у присутності манган (ІІ) 
стеарату, яка дорівнює 1,32 л/моль.с. 

Дещо несподіваною виявилася залежність 
kеф від кількості введеного V2O5 (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Залежність ефективної константи швидкості 
каталітичного розкладу кумілпероксипропіонату 

від концентрації каталізатора.  
V(ДМФА) = 15 мл, Т=368 К  

 
Виявлено, що зі збільшенням кількості вве-

деного ванадій (V) оксиду ефективна констан-
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та швидкості розкладу пероксиестеру зменшу-
ється, тобто має місце сповільнення процесу. 
Ванадій (V) оксид - це гетерогенний каталі-
затор, який каталізує розклад пероксидних 
сполук за рахунок утворення поверхневих 
проміжних комплексів між субстратом та 
активними центрами каталізатора [4]. Однак 
на поверхні гетерогенного каталізатора може 
відбуватися не тільки генерація вільних 
радикалів, але їх обрив, особливо за умови 
реалізації гомогенно-гетерогенного механізму 
розкладу. Такі дані у літературі є [4]. 
Можливо, щось подібне спостерігається й у 
нашому випадку.  
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Summary 

Ryndych N.A., Choban A.F., Lyavynets O.S. 

SYNTHESIS AND THERMAL DECOMPOSITION OF ESTER PEROXIDES 

The possibility of superbacis media' using which consist of dipolar nonhydroxyl solvents and strong 
ionic bases for the synthesis of ester peroxides was studied. The thermal decomposition of ester peroxides 
was investigated.  

Keywords: superbasic media, hydroperoxide, ester peroxide, thermal decomposition. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ КУМАРИНУ 

Дослідження біологічної активності фосфор- і нітрогеновмісних похідних кумарину дало можливість 
виявити ряд препаратів, які характеризуються значною антимікробною, протигрибковою і протипухлинною 
активностями. 

Ключові слова: кумарин, 3-(ω-бромацетил)кумарини, фосфонієві солі, фосфоріліди, гетероцикли, 
нітрогеновмісні онієві солі, антимікробна, протигрибкова і протипухлинна активність. 

 

Метою роботи є вивчення залежності 
біологічної активності похідних кумарину від 
їх структури. 

Кумарини – типові представники гетеро-
циклічних сполук, структурні фрагменти яких 
входять до складу біологічно активних сполук 
[1]. Велика увага, яка приділяється в останні 
роки похідним кумарину, пояснюється специ-
фічністю і широтою їх біологічної та фармако-
логічної дії.  

У зв’язку з цим актуальною проблемою є 
розробка методів синтезу нових кумариновміс-
них сполук і вивчення їх біологічної актив-
ності. 

Серед сполук кумарину важливе місце 
належить 3-ацетилкумаринам, завдяки їх дос-
тупності та різноманітності реакційної здат-
ності [2]. Дослідження у сфері синтетичних 
гетероциклічних похідних 3-ацетилкумарину в 
основному спрямовані на пошук сполук з 
високою фізіологічною активністю. Нами 
отримано фосфор- і нітрогеновмісні похідні 
кумарину на основі 3-(ω-бромацетил)кумари-
нів і виявлено ряд речовин, що мають значну 
антибактеріальну, протигрибкову та протипух-
линну активності. 

Здійснено синтез, вивчена будова та хіміч-
ні властивості трифенілфосфонієвих солей на 
основі 3-(ω-бромацетил)кумарину та його 
похідних. Вивчено реакції електрофільного 
приєднання до кумариновмісних фосфорілідів 
брому, галогеналкілів і тетрафтороборату  
4-нітробензендіазонію. Розроблено зручний 
метод одержання α-бромовмісних кетофос-
фонієвих солей і кетофосфорілідів кумарину 
[3-6]. 

Конденсацією кумариновмісних фосфорілі-
дів з гетероциклічними й ароматичними альде-
гідами синтезовано ряд нових α,β-ненасичених 
кетонів. Показано, що такі кетони є зручними 
реагентами для синтезу ізоксазолінів, піразо-
лінів, бензодіазепінів, пірилієвих солей, ізокса-
золів, піразолів, 2-піримідинтіону та піридинів 
з кумариновим фрагментом. 

При взаємодії 3-(ω-бромацетил)кумаринів 
з натрій азидом одержано 3-(ω-азидо-
ацетил)кумарини R–COCH2N3. При дії 
трифенілфосфіну вони перетворюються у 
фосфазосполуки R–COCH2N═PPh3, які з 4-
нітробензальдегідом дають відповідні 
азометини R–COCH2N═CHC6H4NO2-4. 

Взаємодією 3-(ω-бромацетил)кумаринів з 
піридином, хіноліном та їхніми похідними 
синтезовано четвертинні солі. 

Серед синтезованих сполук знайдено 
препарати, що виявляють значну антимікроб-
ну, протигрибкову та протипухлинну актив-
ність [7-10]. Антимікробна активність синте-
зованих нами  сполук досліджена в Науково-
дослідному інституті медико-екологічних 
проблем МОЗ України (м. Чернівці). Визна-
чали мінімальні інгібуючі концентрації речо-
вин методом двократних серійних розведень з 
використанням як м’ясо-пептонного бульйону 
(pH 7.2), так і рідкого живильного середовища 
Сабуро (pH 5.6) [11]. Для порівняльної оцінки 
антимікробної активності синтезованих речо-
вин, як еталон, використовували етоній. Якщо 
препарат викликав затримку росту тест-штаму 
в концентрації, меншій 15.6 мкг/мл, то його 
активність оцінювалась як висока. Такі 
препарати можна вважати перспективними для 
пошуку хіміотерапевтичних засобів.  

Антимікробну активність вивчали стосовно 
грампозитивних (S. aureus 209), грамнегатив-
них (P. aeruginosa 40, E. coli 12), споротворних 
(B. subtilіs) бактерій і протигрибкову – стосов-
но дріжджових грибів (C. albicans 23, S. 
cerevisiae). 

Сполуки кумаринового ряду характеризують-
ся широким спектром антимікробної активності 
(табл. 1). Найвищу антибактеріальну активність 
похідні кумарину виявили стосовно грампози-
тивних мікроорганізмів S. aureus 209 та дріжджо-
вих грибів S. cerevisiae. Мінімальні інгібуючі 
концентрації більшості сполук у відношенні S. 
aureus 209  на рівні 1.96-7.8 мкг/мл, а у 
відношенні S. cerevisiae – від 1.96 до 31.2 мкг/мл. 
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Таблиця 1 
Мінімальні бактеріостатичні концентрації (мкг/мл) кумариновмісних сполук  

Назва штаму  
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RCOCH2Br 
R=3-кумариніл (1) 

31.2 1.96 250 н/а 1.96 1.96 

RCOCH2Br 
R=3-(6,8-дихлорокумариніл) (2) 

31.2 1.96 500 н/а 31.2 1.96 

RCOCH2B
+Br - 

R=3-кумариніл, B=N-4-метилпіридиній (3) 
н/а 250 н/а н/а 3.9 3.9 

RCOCH2B
+Br - 

R=3-кумариніл, B=N-4-метилхіноліній (4) н/а 1.96 250 н/а 7.8 15.6 

RCOCH2B
+Br - 

R=3-(5,6-бензокумариніл), B=N-хіноліній (5) н/а 1.96 500 н/а 15.6 7.8 

RCOCH2B
+Br - 

R=3-(5,6-бензокумариніл), B=N-2-метилхіноліній (6) н/а 7.8 н/а 15.6 7.8 1.96 

RCOCH2B
+Br - 

R=3-(5,6-бензокумариніл), В=N-4-метилхіноліній (7) н/а 1.96 500 н/а 125 125 

RCOCH2B
+Br - 

R=3-(5,6-бензокумариніл), B=N-бензо[f]хіноліній (8) 
н/а 7.8 н/а н/а 62.5 31.2 

RCOCH2B
+Br - 

R=3-(6,8-дихлорокумариніл), B=N-хіноліній (9) 
н/а 1.96 250 500 3.9 7.8 

RCOCH2B
+Br - 

R=3-(6,8-дихлорокумариніл), B=N-4-метилхіноліній 
(10) 

н/а 1.96 250 н/а 62.5 62.5 

RCOCH2P
+Ph3Br - 

R=3-кумариніл (11) 
500 125 500 н/а 250 1.96 

RCOCH2P
+Ph3Br - 

R=3-(6-нітрокумариніл) (12) 500 125 250 125 >500 31.2 

RCOCH2P
+Ph3Br - 

R=3-(8-метоксикумариніл) (13) 500 125 250 125 >500 62.5 

RCOCHBrP+Ph3Br - 

R=3-кумариніл (14) 250 7.8 500 62.5 125 500 

RCOCHBrP+Ph3Br - 

R=3-(5,6-бензокумариніл) (15) 125 7.8 125 15.6 >500 31.2 

RC(OC2H5)=CHP+Ph3I 
- 

R=3-кумариніл (16) 
500 7.8 500 3.9 250 62.5 

RC(OC2H5)=CHP+Ph3I 
- 

R=3-(5,6-бензокумариніл) (17) 
500 1.96 500 н/а 62.5 62.5 

RCOCH(CH3)P
+Ph3I 

- 

R=3-(5,6-бензокумариніл) (18) 
500 1.96 н/а н/а 125 250 

RCOCH(CH3)P
+Ph3I 

- 

R=3-(6,8-дихлорокумариніл) (19) 
500 125 500 н/а 250 3.9 

RCOCH=PPh3 

R=3-(6,8-дихлорокумариніл) (20) 
31.2 3.9 250 н/а 3.9 3.9 

RCOCH=CHC6H4NO2-3 
R=3-кумариніл (21) 

500 3.9 500 250 500 250 

RCOCH=CHR1 

R=3-кумариніл, R1=2-NO2-5-фурил (22) 
500 3.9 250 62.5 250 31.2 

RCOCH=CHC6H4NO2-4 
R=3-(6,8-дихлорокумариніл) (23) 

500 250 н/а н/а 3.9 3.9 

4-[3-(5,6-Бензокумариніл)]-5,6-дигідро-6-феніл-
2(1Н)піримідинтіон (24) 

500 3.9 н/а 3.9 3.9 3.9 

R-COCH2N3 

R=3-(6,8-дихлорокумариніл) (25) 500 3.9 500 н/а 62.5 62.5 

Ph3P═C(COR)N═NC6H4NO2-4 
R=3-(6,8-дихлорокумариніл)(26) 500 3.9 н/а н/а 125 250 

R–COCH2N═CHC6H4NO2-4  
R=3-(6,8-дихлорокумариніл) (27) 500 7.8 500 3.9 250 62.5 

Етоній 62.5 0.98 500 31.2 500 500 
Примітка: н/а – сполука для даного штаму неактивна 



Скрипська О.В., Бліндер О.В., Кобаса І. М., Ягодинець П.І. Дослідження біологічної активності похідних... 

Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 555.: Хімія. – Чернівці, 2011 65 

Як показали дослідження, високу актив-
ність проти грампозитивних бактерій виявля-
ють 5,6-бензо- і 6,8-дихлорокумариновмісні 
солі 4-метилхінолінію 7, 10, О-і С-алкільовані 
фосфонієві солі з 5,6-бензокумариновим 
фрагментом 17, 18, кумариновмісні халкони 
21, 22, 3-(ω-азидоацетил)-6,8-дихлорокумарин 
25, а також азофосфорілід 26 з 6,8-дихлоро-
кумариновим фрагментом (табл. 1). 

Встановлено, що ряд сполук – 3-(ω-бром-
ацетил)кумарин 1, 3-(ω-бромацетил)-6,8-ди-
хлорокумарин 2, фосфорілід з 6,8-дихлоро-
кумариновим фрагментом 20, а також кума-
риновмісна сіль 4-метилхінолінію 4, солі хіно-
лінію, 2-метилхінолінію і бензо[f]хінолінію з 
5,6-бензокумариновим фрагментом 5, 6, 8, 

бромовмісна фосфонієва сіль 5,6-бензо-
кумарину 15 і 6,8-дихлорокумариновмісна сіль 
хінолінію 9 – виявляють значну активність до 
грампозитивних бактерій і грибів. 

Серед синтезованих сполук виділяються 
своєю активністю проти дріжджових грибів 
кумариновмісні фосфонієва сіль 11 та сіль 4-
метилпіридинію 3, а також С-алкільована 
фосфонієва сіль 19 і халкон 23 з 6,8-дихлоро-
кумариновим фрагментами. 

Фосфонієва сіль 11, що містить між 
кумариновим ядром та метилтрифенілфосфо-
нієвим угрупуванням карбонільну групу, 
виявляє невисоку антимікробну активність. 
Введення в метиленову групу бічного ланцюга 
атома брому викликає суттєве підвищення 
антимікробної та зниження протигрибкової 
активності (сполуки 14, 15). Введення заміс-
ників у бензенове ядро кумаринового циклу 
(сполуки 12, 13) призводить до зниження їх 
протигрибкової активності. 

Аналіз одержаних результатів показує, що 
3-(ω-бромацетил)кумарини та їх онієві солі за 
рівнем активності проти грампозитивних 
бактерій близькі до показника еталону (табл. 
1). Ці сполуки, а також речовини 3, 6, 11, 20, 

23 заслуговують на більш детальне вивчення, 
завдяки тому, що вони виявилися значно біль-
шими антагоністами проти дріжджових грибів 
порівняно з відомим препаратом етонієм. 

Грамнегативні мікроорганізми (P. aerugi-
nosa 40, E. coli 12) виявилися значно стійкі-
шими до дії сполук кумарину – їх мінімальні 
інгібуючі концентрації становили в переваж-
ній більшості випадків лише від 125 до 
500 мкг/мл або сполуки для даних штамів були 
неактивними. Незначну активність стосовно 
E. coli 12 виявляють 3-(ω-бромацетил)кумарин 
1, 3-(ω-бромацетил)-6,8-дихлорокумарин 2 та 
фосфорілід з 6,8-дихлорокумариновим фраг-
ментом 20. 

Активним до споротворних бактерій вия-
вились 6,8-дихлорокумариновмісний азометин 
27 та О-алкільована фосфонієва сіль кумарину 
16. Зауважимо, що серед значної кількості 
синтезованих похідних кумарину нам вдалося 
знайти препарат (5,6-бензокумариновмісний 2-
піримідинтіон 24), активність якого проти 
споротворних бактерій і дріжджових грибів 
значно перевищують активність етонію.  

На основі 3-(ω-бромацетил)кумаринів і 
ароматичних амінів нами отримано 3-(ω-арил-
аміноацетил)кумарини, циклізація яких з 
натрій тіоціанатом приводить до 1,4-дизаміще-
них 2-меркаптоімідазолів 28-35, при обробці 
яких 15 %-ною нітратною кислотою відбу-
вається десульфуризація й утворюються 
відповідні імідазоли 36-43 [10]. 
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R = 3-кумариніл; R1 = C6H5 (28, 36),  
4-ClC6H4 (29, 37), 4-BrC6H4 (30, 38),  

1-нафтил (31, 39); 
R=3-(5,6-бензокумариніл); R1=C6H5 (32, 40),  

4-ClC6H4 (33, 41), 4-BrC6H4 (34, 42),  
1-нафтил (35, 43). 

 
Антибактеріальна активність кумарино-

вмісних α-амінокетонів, 2-меркаптоімідазолів, 
а також імідазолів виявляється лише при висо-
ких концентраціях (31.25-500 мкг/мл) (табл. 2).  

Скринінгові дослідження показали, що 
сполуки 29, 30, 33, 35-37, 40, 41, 43 виявляють 
бактеріостатичну дію в концентрації 15.6- 
62.5 мкг/мл. Для порівняння використали 
бактеріостатичні концентрації антибіотиків 
тетрацикліну, окситетрацикліну, хлортетра-
цикліну, котрі складають 20 мкг/мл; хлор-
амфеніколу – 50 мкг/мл; поліміксину В – 
20 мкг/мл і еритроміцину – 5 мкг/мл [12]. 

На основі досліджень похідних 2-меркап-
тоімідазолів нами виявлена на щурах проти-
пухлинна активність 4-(3-кумариніл)-2-мер-
капто-1-фенілімідазолу 28 і його 5,6-бензо-
кумаринового аналога 32. Для дослідження 
протипухлинної активності використовували  
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Таблиця 2 
Мінімальні бактеріостатичні концентрації (мкг/мл) 

кумариновмісних імідазолів 

Назва штаму  

С
по

лу
ка

 

Е
. c

ol
i 1

2 

S.
 a

ur
eu

s 
20

9 

P.
 a

er
ug

in
os

a 

40
 

B
. s

ub
til

is
  

C
. a

lb
ic

an
s 

23
 

S.
 c

er
e-

vi
si

ae
 

28 500 500 250 125 250 125 
29 500 250 500 н/а 500 15.6 
30 500 500 250 31.2 250 125 
31 500 500 250 500 500 250 
32 500 250 250 500 500 250 
33 500 250 250 н/а 125 31.2 
34 500 500 500 250 250 125 
35 250 250 250 500 500 62.5 
36 500 250 500 н/а 250 31.2 
37 125 н/а 500 31.2 н/а 62.5 
38 500 500 500 500 250 250 
39 250 250 н/а н/а 250 125 
40 500 125 500 н/а 250 15.6 
41 500 250 250 62.5 500 125 
42 250 500 250 500 250 125 
43 500 н/а н/а 500 250 62.5 

Примітка: н/а – сполука для даного штаму неактивна 
 

штам експериментальної пухлини – карцинома 
Герена. На восьмий день після трансплантації 
пухлини вводили per os пo 0.5 мл 
досліджуваних речовин. Курс лікування 
здійснювали 14 введенями препарату з 
інтервалом 48 годин між двома послідовними 
введеннями. 

При вивченні ефективності речовин врахо-
вувався коефіцієнт гальмування росту пухлин і 
тривалість життя тварин. Результати дослід-
жень наведені в табл. 3. 

 
Таблиця 3 

Протипухлинна дія препаратів 28, 32 

Тривалість життя  
тварин, діб 

С
по

лу
ка

 

Л
ік
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за
 (
м
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ро

ст
у 
пу

хл
ин

, %
 

ко
нт

ро
ль

ни
х 

до
сл

ід
ни

х 

28 1 70,7 25 39 

32 2 48,6 31 43 

 

Одержані дані свідчать, що найбільш 
активним стосовно до карциноми Герена 
виявився препарат 28. При його введенні 
збільшується коефіцієнт гальмування росту 
пухлини і тривалість життя тварин у порів-
нянні з контрольною групою. Отже, наявність 
у сполуках кумаринового і 2-меркапто-
імідазольного фрагментів зумовлює появу 
протипухлинної активності. 

Узагальнення матеріалу, отриманого в ре-
зультаті біологічного скринінгу, дало можли-
вість дослідити вплив структури речовин на 
біологічну дію. 

Вибіркова активність проти грампозитив-
них бактерій і дріжджових грибів характерна 
для кумаринових сполук, які містять ω-бром-
ацетильну й оксометилентрифенілфосфорілід-
ну групи. Аналогічну дію виявляють четвер-
тинні солі хінолінію, 2- і 4-метилхінолінію з 
кумарин- і 5,6-бензокумариноксометильними 
фрагментами біля гетероатома нітрогену, а 
також продукти О-і С-алкілювання 5,6-бензо-
кумариновмісних фосфонієвих солей. 

Особливістю препарату, що містить  
5,6-бензокумариновий і 2-піримідинтіоновий 
цикли, є широкий спектр дії проти грам-
позитивних, споротворних бактерій і дріжджо-
вих грибів.  

З урахуванням значної біологічної актив-
ності деяких синтезованих сполук доцільне 
подальше вивчення похідних кумарину. 

 

Висновки 

У результаті дослідження біологічної ак-
тивності фосфор- і нітрогеновмісних похідних 
кумарину знайдено речовини, які виявляють 
високу антибактеріальну і протигрибкову 
активність. 

Установлено, що наявність у сполуках 
кумаринового і 2-меркаптоімідазольного фраг-
ментів зумовлює появу протипухлинної актив-
ності. 
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Summary 

Skrypska O.V., Blinder O. V., Kobasa I. M., Yagodinets P.I.  

INVESTIGATION OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF COUMARIN DERIVATIVES 

Study of biological activity of phosphorous- and nitrogencontaining coumarin derivatives enabled to find 
out preparations characterized with considerable antimicrobial, antifungal and antitumor activity. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОЦЕСИ ФЛОКУЛЯЦІЙНОГО 
СТРУКТУРУВАННЯ ГЛИНИСТОЇ СУСПЕНЗІЇ 

Проведені розрахункові й експериментальні дослідження впливу міжчастинних взаємодій на процеси 
флокуляційного структурування у водних суспензіях каоліну при дії хімічних добавок Алюмінію сульфату, 
катіонної поверхнево-активної речовини Етонію, водорозчинних полімерів поліакриламіду (ПАА) і 
поліетиленоксиду (ПЕО).  

Ключові слова: флокуляційне структурування, міжчастинні взаємодії, агрегативна та седиментаційна 
стійкість, адсорбція, макромолекули, водорозчинні полімери. 

 

Регулювання стійкістю дисперсної фази 
водних суспензій природних мінералів має ве-
лике значення при вирішенні питань сепарації 
полімінеральних руд, створенні композицій-
них матеріалів та сорбентів токсичних забруд-
нень водного середовища. Особливий інтерес 
викликають питання флокуляційного структу-
рування й аналізу впливу на них фізико-хіміч-
них факторів. Вирішення цих питань дозво-
лить інтенсифікувати агрегативне структуру-
вання дисперсної фази, а отже, дасть можли-
вість оптимізувати процеси регулювання 
агрегативною та седиментаційною стійкістю 
дисперсної фази [1].  

У якості об’єкта дослідження був вибраний 
природний мінерал каолін Глуховецького ро-
довища (Україна, Вінницька область). Каолін – 
глиниста гірська порода, що складається 
переважно з мінералу каолініту, містить 
домішки кварцу, гідрослюд та ін. 

У якості хімічних добавок використо-
вувались: водорозчинні полімери поліакрил-
амід (ПАА) та поліетиленоксид (ПЕО) з 
відносними молекулярними масами Mr=6,0·106 
і Mr=2,5·106 відповідно; неорганічний електро-
літ Алюмінію сульфат; катіонна поверхнево-
активна речовина (КПАР) – бісчетвертинна 
амонієва сіль, похідна етилендіаміну (Етоній) 

 
R = СН2СООС10Н21. 

 
Досліджувана глина диспергувалася за 

допомогою магнітної мішалки в дистильо-
ваний воді. Введення хімічної добавки прово-
дилося в процесі перемішування. Після введе-
ння добавки продовжувалося перемішування 
суспензії протягом двох хвилин для 
встановлення динамічної рівноваги між 
процесами утворення та розпаду агрегатів 
частинок дисперсної фази. 

Седиментація дисперсної фази в суспензіях 
глини в присутності хімічних добавок дослід-
жувалася за швидкістю переміщення межі 
розділу фаз глинистої суспензії, попередньо її 
перемішуючи в циліндричній посудині,  

Швидкість прояснення визначали за фор-
мулою: 

τ
=

h
W  

де h- висота проясненого шару, τ - час 
прояснення. 

Ступінь прояснення дисперсійного середо-
вища в присутності хімічних добавок оціню-
валася за величинами оптичних густин, які 
визначали за допомогою фотоколориметра 
КФК-2МП.  

Дисперсний склад суспензій вивчали з до-
помогою оптичного мікроскопа із масштабною 
сіткою (одна поділка дорівнювала 19,3 мкм), 
збільшення мікроскопа – 160 разів.  

У випадку седиментаційно-нестійких сус-
пензій кількісний аналіз між частинних взає-
модій доцільно проводити згідно з сучасною 
модифікованою теорєю ДЛФО із включенням 
молекулярно-дисперсійних, електростатичних, 
структурних і гідродинамічних складових 
силових характеристик [2-4].  

Силу молекулярно-дисперсійного притя-
гання двох частинок радіуса R  і r  розрахо-
вували згідно з формулою: 

2)1(6 hП

АПr
Fm

+
−= , (1) 

де А – константа Гамакера, яка характе-
ризує молекулярно-дисперсійне притягання 
частинок, полідисперсність rRП /= , h – най-
коротша відстань між поверхнями взаємодію-
чих частинок. 

Силу електростатичного відштовхування 
розраховували за формулою: 

)exp(1

)exp(

)1(

4 20

h

h
r

П
П

F Se
χ−+

χ−
χψ

+

επε
= , (2) 
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де Sψ - штернівський потенціал частинок, 
χ  - параметр Дебая дисперсійного середовища 

Структурну складову сили відштовхуван-
ня, яка виникає при перекриванні граничних 
приповерхневих шарів адсорбційно-зв’язаної 
води, розраховували за формулою: 









−⋅

+

π
=

l
l

h
K

П
Пr

FS exp
)1(

2
, (3) 

де K , l  – константи, які характеризують 
пружні властивості та розміри приповерхне-
вого структурованого адсорбційно-зв’язаного 
шару води.  

При цьому треба вважати, що утворення 
агрегату частинок під дією результуючих сил, 
а саме: молекулярно-дисперсійних сил притя-
гання, електростатичних і структурних сил 
відштовхування, ще не означає, що агрегат у 
процесі седиментації буде незмінним. 

У процесі осідання агрегатів частинок, які 
містять імобілізовану воду, виникають гідро-
динамічні сили, здатні призводити до руйну-
вання седиментуючих агрегатів, утворених 
різними за розмірами частинками [3,4]. У 
даному випадку необхідно враховувати силу 

тертя *
fF , яка виникає в результаті вимушеної 

зміни швидкості седиментації частинок 
радіусом R  і r  при їх фіксації в агрегаті. Це 

так звана фрикційна сила *
fF , яка незалежно 

від того, по відношенню до якої частинки ми її 
розглядаємо, проявляє себе як сила відштов-
хування, що перешкоджає агрегації частинок у 
процесі седиментації. У загальному випадку 
величина фрикційної сили: 

)(
3

4* rRgRrF f −ρ∆π







= , (4) 

де ρ∆  - різниця в густинах частинки 
дисперсної фази та дисперсійного середовища, 
g - прискорення земного тяжіння. 

Розрахунок сумарної сили парної між-
частинної взаємодії залежно від найкоротшої 
відстані між поверхнями частинок, згідно з 
формулами (1-4), проводили методом Matc-
Card, вибравши крок ітерації 2 нм, що 
дозволило з високою точністю встановити 
положення екстремумів на силових кривих. Ці 
залежності представлені на рис.1, із якого 
видно, шо на силу взаємодії частинок впливає 
фізико-хімічна природа як самих частинок, так 
і дисперсійного середовища. Такими основ-
ними характеристиками, як показали розра-
хунки, є константа молекулярно-диспер-
сійного притягання Гамакера А, пружна 
константа приповерхневого шару адсорбційно-
зв’язаної води К (н/м2) та його ефективні 

розміри l , штернівський потенціал поверхні 
та параметр Дебая дисперсійного середовища. 
Так, зі зростанням ступеня впорядкованості 
приповерхневих шарів води зростає сила 
структурного відштовхування частинок, яка на 
відстані < 5 нм може перевищувати силу 
молекулярно-дисперсійного притягання части-
нок між собою. Криві характеризуються 
мінімумом при h ~ 6 ÷ 8 нм, у якому 
утворюються стабільні асоціати частинок. Те, 
що мінімум лежить у такому діапазоні 
відстаней між поверхнями частинок, свідчить 
про те, що в даних системах реалізується 
процес флокуляції. Підійти частинкам на 
ближчу відстань, при якій утворюються 
коагуляти, перешкоджає структурований шар 
води біля поверхонь частинок, який зумовлює 
на цих відстанях сильне відштовхування. 
Водночас час глибина мінімуму антибатно 
залежить від штернівського потенціалу 
поверхні частинок. Тому для утворення ста-
більного асоціату частинок необхідно не 
тільки гідрофобізувати їх поверхню (зменшити 
величини констант структурного відштовху-
вання), але й, по можливості, частково 
нейтралізувати поверхневий заряд частинок.  

Велику роль в утворенні стабільного 
асоціату частинок відіграють розміри дифузної 
частини подвійного електричного шару 
(ПЕШ), а саме величина параметра Дебаяχ . 
Для утворення стабільного асоціату частинок 
необхідно ввести електроліт, який би сприяв 
зменшенню товщини дифузної частини ПЕШ. 
Як видно із залежностей, представлених на 
рисунку, ущільнення дифузної частини ПЕШ 
дещо зменшує сили відштовхування на 
відстані більше 20 нм, які перешкоджають 
підійти частинкам на близькі відстані, при 
яких переважають молекулярно-дисперсійні 
сили притягання і відбувається флокуляційне 
структурування. Характерно, що при цьому 
зменшується глибина мінімуму, за рахунок 
концентрації зарядів біля поверхні. Але при 
збільшенні величини параметра Дебая до 
50·107м-1 і більше зростає глибина енергетич-
ного мінімуму. Цього в реальних умовах 
важко досягнути, тому утворення асоціативних 
міжчастинних структур у високодисперсних 
суспензіях, навіть у присутності електролітів, 
малоймовірне. Тому найбільш раціональний 
підхід до вирішення питання утворення 
структур у суспензіях - це використання 
водорозчинних полімерів (ВРП) [3-5].  

Розглядаючи вплив ВРП на парні між-
частинні взаємодії, необхідно враховувати 
конформаційний стан макромолекули в 
адсорбційному шарі. Також необхідно враху- 
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Рис.1. Залежність величин парної сумарної сили взаємодії F(н) між частинками від найкоротшої відстані h(нм) 

між їх поверхнями при зміні величин параметра Дебаяχ  водного дисперсійного середовища (від 5·107 до 

50·107м-1) при наступних фізико-хімічних характеристиках поверхні та дисперсійного середовища:  
А=5·10-20Дж; нм1=l ; К=5·106 н/м2 , ψ=20 мВ, r=1,5 мкм 

 
вати вплив на міжчастинні взаємодії адсорб-
ційної мікрофази полімеру. Макромолекули 
полімеру, в більшості випадків, адсорбуються 
на поверхні частинок дисперсної фази з 
допомогою фізичних сил адсорбції, які містять 
дисперсійні, диполь-дипольні, водневі зв’язки 
[6]. Саме ці взаємодії макромолекул полімеру з 
поверхнею частинок дисперсної фази форму-
ють структуру адсорбційної мікрофази, яка є 
одним із факторів регулювання стійкістю 
дисперсної фази. Це пояснюється тим, що 
змінюється конформація адсорбованих на 
поверхні макромолекул зі зростанням запов-
нення поверхні адсорбатом. При невисоких 
ступенях покриття поверхні макромолекули 
адсорбуються багатьма сегментами, покрива-
ючи поверхню щільним адсорбційним шаром. 
Така ситуація спостерігається в розбавлених 
розчинах. Водночас у концентрованих розчи-
нах полімерів адсорбційні шари утворюються 
агрегатами макромолекул, ланки яких простя-
гаються від поверхні вглиб розчину [6].  

Будемо вважати, що поверхня частинок 
практично заповнена адсорбованими макро-
молекулами, взаємодія між якими призводить 
не тільки до ентропійного відштовхування 
макромолекулярних ланцюгів, але й до 

притягання за рахунок адсорбційного макро-
молекулярного шару. Тобто величина констан-
ти Гамакера A , яка характеризує електро-
магнітну дисперсійну взаємодію поверхневих 
шарів, охоплює внесок і адсорбованої на 
поверхні макромолекули. У цьому випадку 
складна константа Гамакера А* охоплює ефект 
дії поверхні частинки (константа А1), 
дисперсійного середовища (константа А2) і 
адсорбційної фази полімеру (константа А3), 
тобто розраховується за такою формулою [8] : 

А*=(А2
0..5-А3

0..5)2 + (А3
0..5-А1

0..5)2 + 
+ (А2

0..5-А3
0..5) (А3

0..5-А1
0..5). 

(5) 

Величини констант Гамакера виражали в 
одиницях kT 

Незважаючи на те, що адсорбційні шари 
полімеру впливають на молекулярно-диспер-
сійні сили притягання, ефект так званого 
ентропійно-стеричного відштовхування части-
нок за рахунок макромолекулярних ланцюгів 
досить суттєвий [9]. Це пов’язане з тим, що 
при адсорбції макромолекули із поверхнею 
зв’язується певна кількість ланок макро-
молекулярного ланцюга, а ті, що залишилися у 
вільному стані, орієнтуються вглиб розчину у 
вигляді “петель” і “хвостів”.  
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Розрахунок сил відштовхування між час-
тинками за рахунок адсорбційної мікрофази 
полімеру проводився, виходячи із фізико-
хімічних характеристик макромолекулярних 
ланцюгів полімерів, при умові, що кон-
центрації петель і хвостів макромолекулярного 
ланцюга рівні. При цьому необхідно знати 
конформацію макромолекул в адсорбційному 
шарі, тобто виходити зі статистичного 
розподілу в просторі сегментів адсорбованої 
макромолекули [9,10]. Якщо дві сфери част-
ково покриті адсорбованими макромолекула-
ми, то при їх зближенні може відбуватися 
відштовхування між ними за рахунок ентро-
пійного фактору. Воно зумовлено тим, що 
зменшується число можливих конформацій 
полімерного клубка, адсорбованого на 
поверхнях частинок. Цей фактор підсилюється 
в тому випадку, коли адсорбовані полімерні 
клубки двох взаємодіючих частинок частково 
перекриваються. У цьому випадку доречно 
розглянути два граничні випадки: взаємне 
проникнення адсорбційних шарів без їх 
стиснення (ефект “змішування”), та стиснення 
шарів без їх взаємного проникнення (ефект 
“обмеження об’єму”) [10]. Ці ефекти 
призводять до ентропійної стабілізації системи 
і відіграють велику роль у регулюванні 
стійкістю суспензій.  

Згідно з теорією Дерягіна-Хесселінка-Врія-
Овербека взаємодія сфер радіуса а з 
адсорбованими макромолекулами дає такі 
значення енергії стеричного відштовхування за 
рахунок ентропійного фактора [8-10 ]: 

[ ]
h

SraF MM

1
)1(27/)2( 22/3222/5 −ανπ= , (6) 

де ν  – кількість макромолекулярних 
“хвостів” на одиницю поверхні;  

α  – коефіцієнт набухання полімерного 
ланцюга у воді; 

2/12r  – середньоквадратична відстань 

між кінцями макроланцюга; 

MS  – параметр, який для h /
2/12r 1≥  

визначається за формулою: 

( ) ( )222/122 /2,1exp/2,1 rhrhSM −π= . 

Розрахунок, проведений нами, показує, що 
адсорбція макромолекул полімеру при відпо-
відних фізико-хімічних характеристиках мак-
ромолекулярного клубка на поверхні частинок 
може забезпечити їх стабільність (рис.2). При 
цьому важливу роль відіграє гідратація ад-
сорбційних шарів, яка є наслідком зв’язування 
води гідрофільними групами полімерів,а саме: 

коефіцієнт набухання полімерного клубка, а 
також концентрація макромолекулярних хвос-
тів на поверхні частинок.  

Велику роль у міжчастинних взаємодіях 
відіграє атомно-молекулярна структура речо-
вини частинок, причому така взаємодія 
пояснюється з погляду зору макроскопічної 
теорії Ліфшиця, в якій враховані флуктуаційні 
електромагнітні поля частинок. Для цього 
вводять величини статичних діелектричних 
проникностей частинок ε1 та дисперсійного 
середовища ε2. У цьому випадку сила 
притягання частинок [11]: 

Fm= -(π3 ħcr⁄720)ε2(ε1–ε2/ε1 +ε2)
2f(ε1/ε2)/h

3. (7) 

Дуже важливе значення має механізм фло-
куляції, що пов’язане з особливостями взаємо-
дії полімеру із дисперсною фазою, специфікою 
міжчастинних взаємодій. Одним із механізмів 
флокуляції є механізм місткоутворення [10]. 
Особливість його полягає в тому, що макро-
молекула полімеру за допомогою своїх 
функціональних груп адсорбується на поверх-
ні частинок і пов’язує їх в одну спільну струк-
туру. Розмір такої агрегативної структури 
залежить від конформації макромолекул у 
розчині, здатності їх охоплювати певне число 
частинок. У подальшому такі мікроагрегати, 
взаємодіючи між собою, утворюють значно 
більші рихлі агрегативні структури, які нази-
вають флокуляційними. Це може відбуватися в 
тому випадку, якщо ланцюг макромолекули 
розгалужений і простягається вглиб розчину. 
При цьому макромолекули полімеру і моле-
кули води, які пов’язані з ними, поляри-
зуються в полі поверхневих сил сусідніх час-
тинок, орієнтуючись функціональними група-
ми до непокритих ділянок поверхні, адсорбу-
ючись на них за допомогою сил фізичної 
адсорбції [6]. У цьому випадку сила між-
частинної взаємодії між двома частинками за 
рахунок адсорбції вільних макромолекулярних 
ланок буде такою: 

Fa= (EH/NA)ν1 πr2, (8) 

де EH-енергія утворення Н-зв’язку функ-
ціональної групи ланки макромолекули полі-
меру, яку ми приймаємо рівною 25 кДж/моль, 
NA-число Авогадро, ν1-число утворених Н-
зв’язків макромолекулярних петель і хвостів з 
активними центрами на поверхні сусідньої 
частинки, πr2- площа поверхні частинки. 

Отже, при розгляді механізму флокуляції 
необхідно враховувати ступінь покриття по-
верхні частинок, адсорбованими макромоле-
кулами, а також ентропійний фактор, зумовле-
ний рухливістю ланцюга макромолекули. 
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Рис.2. Розрахункова крива (згідно з формулами (3-8) сумарної сили F(н) парної взаємодії частинок від 

найкоротшої відстані h(нм) між поверхнями при концентраціях петель і хвостів макромолекулярного ланцюга 
15·109 до 100· 109 м-1 ( концентрація адсорбованих функціональних ланок на активних центрах поверхні 

ν1=5·1012м-1) при наступних фізико-хімічних характеристиках поверхні та дисперсійного середовища А1, А2, А3 
відповідно 20, 15, 10kT; ψ=20 мВ, r=1 мкм, χ=30·107м-1, П=5 

 
Розрахунок сумарної сили взаємодії між 

частинками при наявності адсорбційної фази 
полімеру проводився згідно формул (3-8). Як 
видно з рис.2,3 ентропійне відштовхування 
частинок за рахунок адсорбційної мікрофази 
полімеру та місткове адсорбційне притягання 
частинок проявляються одночасно, але прева-
лювання того чи іншого фактору залежить від 
ступеня покриття поверхні частинок адсорбо-
ваним полімером, яка і визначає ефективність 
флокуляції. Перенасичення поверхні частинок 
молекулами полімера веде до погіршення фло-
куляції за рахунок зростання впливу ентропій-
ного факторa відштовхування. Можна стверд-
жувати, що між оптимальною дозою полімеру, 
який флокулює, і площею, яка доступна для 
адсорбції на поверхні частинок дисперсної 
фази, існує пропорційна залежність [6]. 

Окрім того, як видно із залежностей, пред-
ставлених на рис.4, у полі гідродинамічних 
фрикційних сил, величина яких зростає сим-
батно полідисперсності суспензії, відбувається 
руйнування флокул. Урахування дії гідродина-
мічних факторів дозволяє оцінити співвідно-
шення процесів розпаду й утворення флокул 
при флокуляції, а також дозволяє вивчати 
закономірності деформації та розриву флокул, 
ерозії частинок з поверхні флокул і фрагмен-

тації агрегатів [12,13]. 
У будь-якій седиментаційно нестійкій сис-

темі завдяки дії сил відштовхування фрикцій-
ної природи асоціативний контакт між частин-
ками радіуса R і r може взагалі не 
реалізуватися, якщо радіус більшої частинки 
перевищує критичне значення Rкр.. Це пов’я-
зане з різною швидкістю седиментації великих 
і малих за розмірами частинок і наявністю 
прошарку рідини між частинками.  

Умова руйнування агрегату, який склада-
ється із спільно седиментуючих великої та 
малої частинок [2,4]: 

F(hкр. ,Rкр.,r) >0 

[ ])(2
. γ−β−α+= arRкр , (9) 

де α  - параметр, який характеризує дію 
молекулярних сил; β  - складова, яка враховує 
вплив електростатичної сили відштовхування; 
γ - параметр, пов’язаний зі структурною 
складовою розклинюючого тиску; а – 
константа для даної системи, Rкр.- критичний 
радіус великої частинки, або агрегата. 

Величина  

g
a

⋅ρ∆
=

1
, (10) 

де ∆ρ-різниця густин речовини частинки та 
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Рис.3. Розрахункова крива (згідно з формулами (3-8) сумарної сили F(н) парної взаємодії частинок від 

найкоротшої відстані h(нм) між поверхнями при концентрації адсорбційних Н-зв’язків з активними центрами 
на поверхні сусідньої частинки ν1 (м

-2) 15·1012 , 20·1012, 30·1012, 40·1012; концентрація петель і хвостів 
макромолекулярного ланцюга ν= 25·109 м-2 , при наступних фізико-хімічних характеристиках поверхні та 

дисперсійного середовища А1, А2, А3 відповідно 20, 15, 10kT; ψ=30 мВ, r=1 мкм, χ=30·107м-1, П=5 
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Рис.4. Розрахункова крива (згідно з формулами (3-8) сумарної сили F(н) парної взаємодії частинок від 

найкоротшої відстані h(нм) між поверхнями при різних значеннях полідисперсності суспензії; концентрація 
адсорбційних Н-звязків з активними центрами на поверхні сусідньої частинки ν1= 20·1012 м-2; концентрація 

петель і хвостів макромолекулярного ланцюга ν= 25·109 м-2 , при наступних фізико-хімічних характеристиках 
поверхні та дисперсійного середовища А1, А2, А3 відповідно 20, 15, 10kT; ψ=30 мВ, r=1 мкм, χ=30·107м-1 
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дисперсійного середовища, прискорення віль-
ного падіння.  

28 h

A

π
=α , (11) 

А – константа Гамакера. 
При взаємодії слабозаряджених поверхонь 

(штернівський поверхневий потенціал ψs не 
перевищує 50 мВ): 

)exp(1

)exp(
3 0

h

h
s

χ−+

χ−
εχψε=β . (12) 

Параметр γ  при l>h  рівний: 
)/exp(5,1 ll hK −=γ . (13) 

Розрахунок величин критичного радіуса 
великої за розмірами частинки згідно формул 
(9-13) показав, що на ці величини впливає 
константа Гамакера А, причому характер 
впливу суттєво залежить від її величини 
(рис.5). Так, при зростанні значень величин 
константи А максимуми представлених на 
рисунку залежностей не тільки зростають за 
величиною, але й зсуваються в область 
менших відстаней між поверхнями частинок. 
Це говорить про те, що молекулярно-дис-
персійні сили притягання частинок перева-
жають гідродинамічні сили, які виникають при 
седиментації асоціату і призводять до його 
руйнування. Але при подальшому падінні 
величин h відбувається різке зменшення 
розмірів критичного радіуса великої частинки. 
Це свідчить про те, що при цих відстанях 
переважають сили структурного відштовху-
вання, які водночас із гідродинамічними 
силами призводять до руйнування асоціату 
частинок. В асоціативних міжчастинних 
взаємодіях велику роль відіграють властивості 
ПЕШ і особливо його дифузна частина, яка 
формується навколо частинок. Справді, із 
рис.6 видно, що зі зростанням величини 
параметра Дебая, тобто ущільненням дифузної 
частини ПЕШ спостерігається зростання радіу-
са великої частинки, яка утворює стабільний 
асоціат з малою, причому відстань між 
поверхнями зменшується. 

Специфіка парної взаємодії частинок дис-
персної фази складає основу формування 
структури флокул [14]. Утворені щільні агре-
гати частинок також можна вважати як велику 
частинку радіуса R, яка захоплює при своєму 
русі малі за розмірами частинки, при цьому 
зростає розмір агрегату частинок, тобто поси-
люється процес флокуляції. Це розмір так 
званих елементарних флокул, які, на відміну 
від великих за розмірами флокул, є перко-
ляційними кластерами і не розпадаються в 
гідродинамічному полі при седиментації [15]. 
Утворений щільний агрегат частинок можна 

розглядати як велику частинку радіуса R, яка 
захоплює при своєму русі малі за розмірами 
частинки, при цьому зростає їх розмір до Rкр., 
який є стабільним. Зменшення відстаней між 
поверхнями частинок у стабільному асоціаті є 
передумовою утворення щільних за струк-
турою флокул. 

Явище гідродинамічного відбору – форма 
самоорганізації дисперсій в турбулентних 
потоках. Тому можна вважати, що перемішу-
вання суспензії, яке позитивне в плані надання 
частинкам кінетичної енергії руху, а отже, і 
можливості утворення агрегату при зіткненні, 
відіграє водночас і негативну роль, пов’язану з 
утворенням турбулентних пульсацій, що може 
бути однією з причин руйнування агрегатів 
частинок. 

Тому основне завдання полягало в тому, 
щоб підібрати хімічні добавки, які б не стільки 
модифікували поверхню частинок, а зв’язува-
ли їх в агрегат, фіксуючи частинки на опти-
мальних відстанях між їх поверхнями, які 
відповідають мінімуму на кривих F-h. У цьому 
плані перспективні водорозчинні полімери, 
зокрема ПАА та ПЕО. Дослідження впливу 
цих полімерів на ущільнене згущення дисперс-
ної фази якнайліпше моделює роботу відстій-
ників, у яких відбувається просвітлення стіч-
них вод. 

Швидкість згущення дисперсної фази гли-
нистої суспензії в умовах дії гравітаційних сил 
дуже низька. Окрім того, залишається високим 
ступінь забруднення дисперсійного середо-
вища частинками високодисперсних фракцій. 
Водночас, як видно із таблиці 1, введення 
хімічних добавок призводить до різкого зрос-
тання швидкості седиментації, величина якої 
залежить від їх фізико-хімічної природи. Так, у 
присутності Алюмінію сульфату швидкість 
відстоювання та прозорість розчину невисока. 
Пояснюється це тим, що пластівці (міцели) 
аквагідроксокомплексів Алюмінію сульфату, 
взаємодіючи з поверхневими зарядами части-
нок глини, нейтралізують електричний заряд, 
але при цьому слабо впливають на інші 
характеристики міжчастинної взаємодії, які 
визначають специфіку флокуляційного струк-
турування [1]. Якщо розглядати під мікро-
скопом агрегативну структуру суспензії, яка 
утворилася під впливом Алюмінію сульфату, 
то виявляється, що вона дрібнозерниста, і 
флокули утворюють замкнені ланцюгові 
структури, які є результатом зв’язування в 
агрегат частинок глини за допомогою міцел 
аквагідроксокомплексів Алюмінію сульфату 
[1]. Такі структурні утворення мають розміри 
100-200мкм, але не є щільними і містять багато 
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Рис.5. Залежність величин Rкр.(мкм) від найкоротшої відстані h(нм) між поверхнями частинок для різних 

величин константи Гамакера від 1·10-20 до 10·10-20Дж.: кр.1,2 χ =107м-1, К=5·10 6 н/м2 (кр.2,4),  

нм1=l , ψ=30 мВ, r=1 мкм, χ=30· 107м-1 
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Рис.6. Залежність величин Rкр.(мкм) від найкоротшої відстані h(нм) між поверхнями частинок для різних 
величин параметра Дебая χ (м-1): 15·107 , 30·107, 50·107; константа Гамакера 7.5 ·10-20 Дж, К=510 6 н/м2 , 

нм1=l , ψ=30 мВ, r=1 мкм 
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іммобілізованої води. Це викликає деяке 
сповільнення седиментації агрегатів, утво-
рених із пластівців (аквагідроксокомплекси) та 
частинок каоліну. Найліпше процес флоку-
ляційного структурування, а отже, і седимен-
тації з проясненням водного середовища, 
відбувається при поетапному введенні роз-
чинів Алюмінію сульфату і ПАА. Зв’язуючи 
частинки пластівців за рахунок взаємодії з 
адсорбованими на них частинками глини, 
макромолекули полімеру сприяють утворенню 
великих за розмірами і щільних за структурою 
агрегатів , які є седиментаційно нестійкими 
(табл.1).  

Основну роль у процесах згущення твердої 
дисперсної фази відіграє флокуляційний 
процес у дисперсній фазі, який відбувається 
під впливом макромолекул полімеру. 
Утворювані флокули седиментаційно нестійкі 
в гравітаційному полі. Оскільки цей процес 
залежить від концентрації полімеру ПАА, то 
він визначається конформацією макромолекул 
полімеру. Механізм утворення флокул глинис-
тої суспензії полягає в утворенні міжмолеку-
лярних зв’язків окремих ланок макромолекул 
полімеру з поверхневими структурними оди-
ницями частинок. Це можуть бути дисперсійні 
міжмолекулярні взаємодії або утворення 
донорно-акцепторних зв’язків, у тому числі 
водневих. Для випадку ПАА – частинки глини 
має місце утворення водневого зв’язку амідних 
функціональних груп макромолекул ПАА з 
поверхневими гідроксилами частинок глини 
[16]. Внаслідок цього частинки зближуються 
одна до однієї і завдяки молекулярним силам 
притягання фіксуються в мінімумі силової 
кривої парної взаємодії частинок. Макро-
молекули ПАА є зв’язуючою ланкою між 
окремими частинками глинистого мінералу. 
Утворені агрегати-флокули, при умові щіль-
ного розміщення частинок, внаслідок дії сили 
тяжіння седиментують. Це супроводжується 
зменшенням оптичної густини суспензії, тобто 
має місце її згущення й освітлення. 
Мікроскопічні дослідження показали, що в 
присутності ПАА розмір флокул каоліну 
зростає до 500÷1000 мкм. Добавка ПЕО дещо 
збільшує розмір флокул (на 10÷50 мкм), але 
водночас вони можуть мати щільнішу 
структуру та швидше седиментувати. 

Одержані результати свідчать про те, що 
макромолекули ПАА ефективно флокулюють 
дисперсну фазу каоліну. При цьому 
зменшується ймовірність руйнування такої 
коагуляційно-флокуляційної структури, а 
отже, зменшується оптична густина розчину, 

яка зумовлена тонкодисперсними зависами у 
водному середовищі. 

В умовах ущільнення дисперсної фази 
швидкість седиментації падає. Це пов’язане з 
тим, що структура флокул, яка містить 
іммобілізовану воду, володіє високими 
пружно-механічними властивостями. Введен-
ня до глинистої суспензії, яка містить ПАА, 
додатково полімеру ПЕО призводить до зрос-
тання швидкості прояснення водного диспер-
сійного середовища від глинистих зависів. 
Окрім того, навіть в умовах процесу ущіль-
неного згущення швидкість прояснення досить 
висока. Це свідчить про те, що ПЕО, в першу 
чергу, зменшує гідродинамічний опір середо-
вища, сприяє витісненню зі структури флокул 
імобілізованої води, сприяючи тим флокуля-
ційному процесові. Унаслідок цього утворю-
ються флокули щільної структури, що сприяє 
процесові їх седиментації. Окрім того, зни-
ження гідродинамічного опору середовища 
зменшує величину фрикційної сили, яка 
руйнує утворені флокули.  
 

Таблиця 1. 
Величини швидкості відстоювання водної суспензії 
каоліну (концентрація 60 кг/м3) в умовах вільного 
осідання (Wв.о.) та ущільненого осідання (Wущ.) 

дисперсної фази; D – оптична густина проясненого 
розчину 
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0,58 2,35 3,05 3,20 

W ущ.·104, 
м/с 

0,03 0,83 1,20 1,50 

D 1,805 0,198 0,171 0,127 
 
Досить обнадійливі результати одержані в 

процесі поетапної обробки суспензії каоліну 
при використанні катіонної поверхнево-актив-
ної речовин Етонію (табл.2). У цьому випадку 
КПАР діє як гідрофобізатор поверхні частинок 
каоліну, що забезпечує певне коагуляційно-
флокуляційне структурування дисперсної фази 
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і незначну швидкість відстоювання [17-19]. 
Але швидкість і ступінь прояснення розчину 
незначні і характеризуються високими значен-
нями оптичної густини. Наступне введення 
полімерів ПАА призводить до зростання 
величини W і прозорості розчину. Якщо після 
обробки суспензії етонієм вводити розчини 
електроліту Al2(SO4)3 та полімерів ПАА і ПЕО, 
то будемо мати суттєве зростання величин W і 
прозорості розчину. Добавка полімеру ПЕО 
особливо ефективно діє в умовах ущільнення 
осаду. 

 
Таблиця 2 

Величини швидкості відстоювання водної суспензії 
каоліну (концентрація 60 кг/м3) в умовах вільного 
осідання (Wв.о.) та ущільненого осідання (Wущ.) 

дисперсної фази; D – оптична густина проясненого 
розчину 
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W в.о.·104, 
м/с 

1,05 2,5 4,8 5,2 

W ущ.·104, 
м/с 

0,48 0,98 1,25 1,53 

D 0,953 0,191 0,123 0,134 
 

Висновки 

1. Запропоновано спосіб прояснення водного 
середовища від високодисперсних зависів 
каоліну, виходячи зі специфіки міжчастин-
них взаємодій з урахуванням фізико-
хімічної структури поверхні частинок і 
подвійного електричного шару. Висока 
ефективність прояснення спостерігається 
при введенні в суспензію розчинів 
водорозчинних електролітів і полімерів 
ПАА та ПЕО, механізм дії яких 
ґрунтується на містковому з’єднанні 
частинок у флокулу, а саме: реалізації 
процесу флокуляції між частинками при 
оптимальній відстані між їх поверхнями. 

2. Як показали розрахунки модифікованим 
методом ДЛФО силових характеристик 

міжчастинних взаємодій, стабільні 
асоціати частинок каоліну утворюються 
при оптимальних відстанях між поверхня-
ми частинок 8-10 нм, тобто в умовах 
реалізації процесу флокуляційного струк-
турування. 

3. Спільна дія полімерів ПАА та ПЕО 
призводить до ефективного згущення дис-
персної фази також в умовах ущільненої 
седиментації. Це пов’язано зі зниженням 
гідродинамічного опору середовища 
макромолекулами ПЕО. 
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Summary 

Slipenyuk T.S., Slipenyuk О.T., Lyavynets O.S.  

INFLUENCE OF PHYSICAL AND CHEMICAL FACTORS ON THE STRUCTURE OF 
FLOCCULES CLAY SUSPENSIONS 

In the paper conducted the calculated and experimental research of the influence of interaction between 
particles on the flocculate structuring processes in aqueous suspensions of Kaolin under the influence of 
chemical additives of Aluminium sulphate, cationic surfactant Etoniyu, soluble polymers polyacrylamide 
(PAA) and polyethyleneoxid (PEO). 
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ПАРАМЕТРИ ПОВЕРХНІ ІНТЕРКАЛЬОВАНОГО ГРАФІТУ ТИГЕЛЬНОГО 

Досліджено стан поверхні графіту, модифікованого хімічно й електрохімічно у водних розчинах 
сульфатної кислоти. Описано вплив градієнтів хімічного і електрохімічного потенціалів компонентів 
розчину сульфатної кислоти на величини потоків маси і заряджених частинок. Оцінено внесок дифузійної 
складової у загальний потік перенесення до поверхні зразків компонентів розчину, що містять Сульфур.  

Ключові слова: інтеркаляція, електронна мікроскопія, гідросульфат-іон, поверхня графіту. 

 

Вступ 

Для модифікації електродних матеріалів 
широко застосовують процес інтеркаляції. 
Одні з найперспективніших – матеріали на 
основі графіту. Інтеркальований графіт 
широко використовують для виготовлення 
електродів систем прямого перетворення 
енергії, електросинтезу органічних та неор-
ганічних речовин, мастильних і терморозпу-
шених матеріалів [1]. Графітовий матеріал, 
інтеркальований у розчинах сульфатної 
кислоти, слугує основою для виготовлення 
термографіту [2], знаходить застосування як 
сорбент і каталізатор [3]. Такі електроди 
можна використати для амперометричних 
вимірювань [4]. 

Вивчення процесів, які відбуваються під 
час упровадження заряджених частинок у 
матрицю графіту, дозволяють створювати 
інтеркальовані електроди з прогнозованими 
властивостями.  

Відомо, що процес інтеркаляції супро-
воджується збільшенням міжшарового просто-
ру графітових площин [5]. Властивості інтер-
кальованих матеріалів суттєво залежать від 
структури поверхневого шару матриці, вмісту 
та природи впроваджених частинок [6].  

Експериментальні результати, що характе-
ризують поверхню інтеркальованого графіту 
тигельного нами не виявлено. 

Мета роботи – вивчення стану поверхні 
графіту тигельного, інтеркальованого за різних 
умов у водних розчинах сульфатної кислоти, 
як першого етапу створення сорбентів, 
каталізаторів чи електродів.  

 

Методика експерименту 
Площа поверхні зразків графіту тигель-

ного дорівнювала 0,25 см2. Поверхню зразка 
обробляли, використовуючи папір шліфуваль-
ний Р400 (Швейцарія). Модифікування 
поверхні графіту шляхом упровадження гідро-
сульфат-іонів здійснювали у двох режимах. 

Перший – електрохімічний, проводили  у 
гальваностатичному режимі протягом 30 хв за 
сили струму Іінт = 10 мА. Другий – хімічний, 
без поляризації зразків, протягом 60 хв. Різну 
тривалість електрохімічного і хімічного 
впровадження гідросульфат-іонів у графітову 
матрицю обрано тому, що у другому випадку 
швидкість інтеркаляції суттєво менша. 
Концентрація розчинів сульфатної кислоти 
дорівнювала 1, 3, 5, 10 та 15 моль/л. Після 
інтеркаляції зразки промивали у дистильованій 
воді і висушували у потоці повітря за 
температури 298 К. 

Обстеження поверхні зразків виконано за 
допомогою спектроскопів EDX – Shimadzu 900 
HS, ICP MS Agilent – SUA у Сучавському 
„Штефан чел Маре” університеті в Румунії.  

Спектроскопічне обстеження поверхні 
графіту відбувається локально; площа дослід-
жуваної поверхні дорівнювала 2500 ÷ 
8100 мкм2. Максимальна похибка визначення 
вмісту Сульфуру і Оксигену на поверхні 
зразків дорівнювала 0,4 % і 20,9 % відповідно. 

 

Результати досліджень та їх обговорення 
Зображення поверхні досліджуваних 

зразків графіту тигельного після хімічного та 
електрохімічного модифікування показано на 
рис. 1 і рис. 2, а вміст Карбону, Сульфуру й 
Оксисену (у % мас.) – у табл. 1.  

Відображення а) та б) на рис. 1 та 2 суттєво 
відрізняються. Електрохімічне модифікування 
поверхні шляхом впровадження аніонів 
сульфатної кислоти призводить до значного  
розпушення графітових лусочок. Поверхня 
зразків, інтеркальованих електрохімічно як у 
концентрованих, так і у розведених розчинах 
сульфатної кислоти, досить схожа. Аналогічна 
ситуація із хімічно інтеркальованим графітом. 
Візуально відсутня суттєва різниця між 
поверхнями зразків, інтеркальованими у 
розчинах різної концентрації. Аналіз  
зображень дозволяє ідентифікувати спосіб 
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Зображення поверхні графітового зразка, 
інтеркальованого хімічно (а) й електрохімічно (б) в 

15 М розчині H2SO4 

 
упровадження гідросульфат-іонів, а також 
визначити лінійні розміри фрагментів 
(острівців, лусочок, виразок, кратерів, каналів) 
поверхні. 

Збільшення концентрації сульфатної 
кислоти у розчині під час хімічного чи 
електрохімічного модифікування призводить 
до симбатної зміни вмісту Сульфуру на 
поверхні зразків.  Вміст Сульфуру на поверхні 
електрохімічно інтеркальованих зразків, 
щонайменше, на порядок, більший, ніж для 
зразків, інтеркальованих хімічним способом 
(рис. 3). Оскільки тривалість впровадження 
різна за першого і другого режимів 
інтеркаляції, то для порівняння параметри 
приведені до часу модифікування 30 хв. 
Оскільки під час електрохімічної інтеркаляції 
гідросульфат-іонів відбувається також їх 
хімічне впровадження, то важлива інформація 
про внесок хімічної складової у загальний 
вміст Сульфуру на поверхні зразків. Для ство-
рення такої інформації використано відно-
шення вмісту Сульфуру СS(ел) на поверхні 
зразків після електрохімічного упровадження 

 
а) 

  
б) 

Рис. 2. Зображення поверхні графітового зразка,  
інтеркальованого хімічно (а) й електрохімічно (б) в 

1 М розчині H2SO4 

 
Рис. 3. Залежність вмісту Сульфуру на поверхні 

зразків від концентрації H2SO4 за умов хімічної та 
електрохімічної інтеркаляції 

до концентрації цього елементу після хімі-
чного процесу СS(хім). Збільшення концентрації 
розчину сульфатної кислоти призводить до 
зменшення відношення СS(ел)/СS(хім) (рис. 4). 
Отже, можна стверджувати, що під час впро-
вадження гідросульфат-іонів у поверхневі ша-
ри графіту в концентрованих розчинах суль-
фатної кислоти внесок хімічної складової сут-
тєвіший. Похибка визначення вмісту Сульфу-
ру дорівнює 0,2 % для розведених і 0,4 % для 
концентрованих розчинів сульфатної кислоти. 
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Рис. 4. Вплив концентрації розчину H2SO4 на 

відношення вмісту Сульфуру (% ат.) на поверхні 
електрохімічно та хімічно інтеркальованих зразків 

у відносних одиницях (в.о.) 

Відомо, що інтеркаляція відбувається 
стадійно і її описують  рівнянням: 

24С + 3 H2SO4 →  

→ )SO)(2H(HSOC 42424n
−+  + H+ + e– 

(1), 

де n – номер ступеня впровадження [6]. 
Відношення вмісту Карбону до вмісту 
Сульфуру  на поверхні графіту залежить від 
ступеня впровадження. Якщо n = 1, то атомів 
Карбону у 8 разів більше, ніж Сульфуру, для n 
= 2 – у 16 разів, для n = 3 – у 24 рази  і для n = 
4 – у 32 рази. Використовуючи результати 
експериментального визначення вмісту Карбо-
ну і Сульфуру і порівнюючи їх з наслідками 
розрахунків можна прогнозувати ступінь 
впровадження гідросульфат-іонів. Хімічно 
інтеркальовані зразки не досягли навіть 4 
ступеня інтеркаляції. Лише зразок, інтеркальо-
ваний у 15 М сульфатній кислоті, можна 
наближено вважати з n = 4. Електрохімічно 
інтеркальований графіт у концентрованих 
розчинах досяг навіть найвищого, першого 
ступеня. Упровадження гідросульфат-іонів у 
розведених розчинах кислоти сягає четвертого 
та третього ступенів. Зазначимо, що на 
циклічній вольтамперограмі (ЦВАК) для 10 М 
розчину H2SO4 спостерігали лише по 2 піки в 
катодній та анодній областях [7], а за 
результатами електронної мікроскопії n = 1. 
Таку розбіжність пов’язуємо з тривалістю 
інтеркаляції. Хімічне впровадження відбува-
лося протягом 30 хв, а запис ЦВАК триває 
одну-дві хвилини, залежно від швидкості 
розгортки потенціалу. 

Досить великий вміст Оксигену зумов-
лений утворенням поверхневих оксидів 
Карбону в результаті взаємодії впровадженого 
гідросульфат-іона з молекулою води [8,9]: 

−−−−++++

4
HSOС

х
 + H2O → ]HO)C[( x

+−+  + H2SO4 (2) 

Збільшення концентрації сульфатної 
кислоти від 1 до 15 моль/л корелює зі 
збільшенням вмісту Сульфуру і зменшенням 

відношення С(О)/С(S). Збільшення концентра-
ції сульфатної кислоти сповільнює процес (2) 
(рис. 5, 6). 

 
Рис. 5. Залежність відношення С(О)/С(S) (відносні 

одиниці) на поверхні електрохімічно 
інтеркальованого графіту від концентрації розчину 

сульфатної кислоти 
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Рис. 6. Залежність відношення С(О)/С(S) (відносні 
одиниці) на поверхні хімічно інтеркальованого 

графіту від концентрації (С)  
розчину сульфатної кислоти 

 
Упровадження гідросульфат-іонів у 

графітову матрицю відбувається як за 
наявності градієнтів хімічного, так і 
електричного потенціалів на межі фаз 
„поверхневий шар графіту – розчин 
сульфатної кислоти”. Сукупну дію цих сил 
можна характеризувати величиною різниці 
електрохімічного потенціалу гідросульфат-
іону ( ) на межі фаз „графіт – розчин 
сульфатної кислоти”: 

, 
де ∆µi  і ∆ψ – різниця хімічних потенціалів 
гідросульфат-іонів і електричних потенціалів 
межі фаз.  

За результатами спектроскопічного обсте-
ження оцінено величини потоків електро-

хімічного і хімічного впровадження −
4HSO . 

Величину потоків J розраховано за масовим 
вмістом (% мас.) Сульфуру на поверхні 
зразків. Результати подано в табл.1. 
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Таблиця 1. 
Результати електронної мікроскопії поверхні зразків графіту тигельного, інтеркальованого за різних умов;  

t і І – тривалість і сила струму інтеркаляції; С(С), С(S) і С(О) – вміст Карбону, Сульфуру і Оксигену у 
поверхневому шарі графіту; J (S) – величина потоку частинок розчину, що містять Сульфур. 

№ Умови інтеркаляції 
С(H2SO4) 
моль/л 

t, хв. Іінт, мА 
С(С), 

% мас. 
С(S),  

% мас. 
С(О),  

% мас. 
С(О)/С(S), 

в.о. 
J (S), 

хв-1см-2 
2 електрохімічно 3 30 10 93 7,2 – – 0,960 
4 електрохімічно 5 30 10 26 7,6 66 8,6 1,020 
3 електрохімічно 10 30 10 23 10 67 6,7 1,360 
5 електрохімічно 1 30 10 28 4,8 66 14 0,640 
8 хімічно 1 60 – 21 0,2 61 305 0,015 
9 хімічно 3 60 – 25 0,3 58 193 0,020 

10 хімічно 5 60 – 23 0,5 63 126 0,035 
11 хімічно 10 60 – 25 0,7 59 84 0,049 
12 хімічно 15 60 – 24 1,6 62 39 0,100 

 
Величини потоків компонентів розчину, 

що містять Сульфур, змінюються симбатно зі 
збільшенням концентрації розчинів сульфатної 
кислоти як для хімічно, так і електрохімічно 
інтеркальованого графіту, що відображено на 
рис. 7 та 8 . 

 
Рис. 7. Залежність величини потоків компонентів 
розчину, які містять Сульфур, що виникають під 
час електрохімічної інтеркаляції графіту, від 
концентрації розчинів сульфатної кислоти 

 
Рис. 8. Залежність величини потоків компонентів 
розчину, які містять Сульфур, що виникають під 
час хімічної інтеркаляції графіту, від концентрації 

розчинів сульфатної кислоти  

Внесок хімічної складової впровадження 
компонентів розчинів сульфатної кислоти, за 
умови позитивної поляризації графітового 
електрода, показано у табл.2; він дещо 
більший у концентрованих розчинах. 

Таблиця 2  
Внесок η (%) хімічної складової у загальний потік 
компонентів розчину, що містять Сульфур за умови 

позитивної поляризації графітового електрода. 

С(H2SO4) 
моль/л η, % 

1 2,3 
3 2,1 
5 3,4 

10 3,6 
 

Висновки 

Вміст Сульфуру на поверхні електрохіміч-
но інтеркальованих зразків графіту на порядок 
більший, ніж для зразків, інтеркальованих 
хімічним способом. 

Електрохімічна інтеркаляція графіту у 
концентрованих розчинах сульфатної кислоти 
дозволяє досягнути найвищого, першого 
ступеня впровадження. 

Величини потоків компонентів розчину, 
що містять Сульфур змінюються симбатно зі 
збільшенням концентрації сульфатної кислоти. 
Внесок хімічної складової впровадження 
компонентів рідини, що містять Сульфур, у 10-
молярному розчині на 1,3 % більший, ніж у 
одномолярному розчині сульфатної кислоти. 
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Summary 

Tevtul Ya.Yu., Gutt S., Gutt G., Filipchuk T.V., Stroe S. 

THE SURFACE PARAMETERS OF INTERCALATED CRUCIBLE GRAPHITE  

State of the graphite surface, modified chemically and electrochemically in aquatic solutions of sulfate 
acid has been studied. Influence of chemical gradients and electrochemical potentials of sulfate acid solution 
components on the sizes of mass streams and charged particles was described. The diffusion component 
distribution in general flow transfer of solution constituents to the samples’ surface was estimated. 

Keywords: intercalation, electronic microscopy, hydrosulphate-ion, surface of graphite. 
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CОРБЦІЯ ЙОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ  
НА КИСЛОТНО-МОДИФІКОВАНИХ ЗРАЗКАХ БАЗАЛЬТОВОГО ТУФУ 

Досліджена сорбція йонів Cu2+, Mn2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+ в статичному режимі на порошкоподібних не 
модифікованих та кислотно-модифікованих зразках базальтового туфу. Установлено, що ефективність 
модифікування зростає в ряду кислот: HCl > H2SO4 > H3PO4 > HNO3. Визначено сорбційну ємність зразків 
базальтового туфу, яка знаходиться в межах 0,0056–0,0908 ммоль/г і залежить від природи катіона та 
кислоти-модифікатора.  

Ключові слова: базальтовий туф, величина сорбції, кислотне модифікування. 

 

Вступ 

Аналіз сучасних тенденцій у галузі ство-
рення ефективних сорбентів на основі природ-
ної мінеральної сировини шляхом модифіку-
вання поверхні показує, що засобами ціле-
спрямованого впливу на структуру та адсорб-
ційні властивості мінералів є термічна та 
хімічна обробки [1, 2]. 

Природні мінерали цеоліти, бентонітові та 
палигорскітові глини давно й ефективно 
використовуються для очищення води від 
йонних і молекулярних забруднень [3]. 
Базальтові туфи (БТ) у цьому аспекті на 
сьогодні маловивчені [4]. Однак наявність 
елементів цеолітної структури кваліфікує 
базальтові туфи в розряд перспективних 
адсорбційних матеріалів. 

Базальтові туфи – мінерали вулканічного 
походження, за хімічним складом і структурно 
близькі до цеолітів. Висока хімічна й термічна 
стійкість, значні поклади в надрах України 
дають підстави розглядати БТ як перспективну 
мінеральну сировину, що знайде практичне 
застосування при розв’язанні актуальних 
екологічних проблем водних об’єктів. 

Однією з основних характеристик сорбен-
тів є їх сорбційна ємність по відношенню до 
йонів металів. Природні цеоліти, зокрема 
клиноптилоліт з успіхом використовують для 
дезактивації  радіоактивних стічних вод від 
137Cs, 90Sr, 60Co, 144Pr, 144Ce, при цьому обмінна 
місткість клиноптилоліту у 30 разів вища, ніж 
йонообмінної смоли [5]. Він з успіхом вико-
ристовується для вилучення з розчинів катіо-
нів різних металів, проявляючи високу сорб-
ційну активність і селективність поглинання 
[6]. 

Проведені авторами [7] дослідження пока-
зали, що застосування дисперсного клинопто-
лоліту у поєднанні з мікрофлотацією забезпе-
чує ефективне вилучення з води йонів Cu2+ на 
97 % і Ni2+ на 83 % при їх початковій 

концентрації 40 мг/дм3. Альтшулер Г. Н і 
Шкуренко Г. Ю. [8, 9] досліджували законо-
мірності катіонного обміну на природному 
цеолітизованому туфі у динамічному та 
статичному режимах. Одержані результати 
засвідчили високу йонообмінну активність 
туфу до однозарядних і двозарядних катіонів. 
При цьому селективність катіонного обміну 
зростає у ряду: Li+ < Na+ < Ca2+ < NH4

+ < K+ < 

Pb2+ < Rb+ < Cs+. Адсорбцію йонів Сu2+ на 
природному та кислотно-модифікованому 
базальтовому туфі у статичному режимі 
вивчали [10]. При цьому адсорбція йонів Сu2+ 
інтенсивніше відбувається на кислотно-моди-
фікованому базальтовому туфі. Однак недо-
статня кількість теоретичних і експеримен-
тальних даних не дає можливості узагальнити 
закономірності поглинання йонів важких 
металів кислотно-модифікованим базальтовим 
туфом. Саме тому метою цієї роботи є: на 
основі попереднього досвіду та власних 
експериментальних досліджень встановити 
закономірності сорбції йонів важких металів 
на кислотно-модифікованих зразках БТ. 

У контексті вищесказаного в цьому 
дослідженні викладені результати, які відобра-
жають вплив кислотного модифікування 
базальтового туфу на його сорбційну актив-
ність по відношенню до йонів важких металів 
(ЙВМ). 

 

Методика експерименту 
Для дослідження використовували зразки 

природного базальтового туфу (родовища 
Полоцьке-2) у вигляді порошку, розмеленого 
до 80÷120 мкм. 

Кислотне модифікування БТ проводили 
при температурі 95–98 ОС, упродовж 3 годин 
при співвідношенні тверда фаза – розчин 1:1,5 
згідно рекомендацій [1]. 

Для кислотної активації використовували 
3 М розчини кислот: сульфатної, хлоридної, 
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нітратної, фосфатної. Після модифікування 
зразки промивали кілька разів дистильованою 
водою методом декантації до негативної 
реакції на аніон кислоти і висушували при 
105 ОС до сталої маси. Питому поверхню 
кислотно-модифікованих зразків вимірювали 
методом БЕТ за низькотемпературною адсорб-
цією азоту [11]. Контроль за зміною концен-
трації досліджуваних йонів здійснювали 
методом атомно-адсорбційної спектроскопії. 
Величину сорбції обчислювали за формулою: 

гмоль
m

CC k /,
V)( 0 ⋅−

=Γ  

де: C0, Сk – концентрації сорбента у 
вихідному та рівноважному розчинах, моль/л; 
m – маса базальтового туфу, г; V – об'єм 
розчину сорбата, л. 

 
Результати та їх обговорення 

До мінералогічного складу базальтових 
туфів родовища „Полицьке-2”, які використо-
вувалися в дослідженні, входять: цеоліти (35–
40) %, монтморилоніти (30–40) %, польові 
шпати (10–15) %, кремнеземи (4–5) %, гема-
тити (3–5) % [12]. Середньостатистичні 
результати аналізу хімічного складу БТ, вира-
жені через масові відсотки оксидів, наведені в 
табл. 1.  

Таблиця 1 
Хімічний склад базальтових туфів родовища 

„Полицьке-2” 

Компонент Вміст, % 
SiO2 67,44 
Al2O3 12,82 
Fe2O3 10,14 
MgO 5,02 
ТіО2 1,75 
K2O 1,06 
P2O5 0,16 
МnО 0,09 
CaO 0,46 
Na2O 0,94 
SO3 0,11 

 
Узагальнення результатів аналізу показує, 

що БТ є алюмосилікатами з масовим спів-
відношенням Si/Al=4,5–4,7, котрі містять 
Ферум у кількості 83,3–86,3 г/кг. Крім еле-
ментів, сполуки яких у перерахунку на оксиди 
наведені в табл. 1, досліджуванні туфи містять 
також мікроелементи (Цинк, Купрум, Кобальт, 
Нікол) у кількостях 1,29–0,07 г/кг. Червоно-
бурий колір туфів цього родовища зумовлений 
підвищеним вмістом Феруму. Токсичних еле-
ментів (Арсен, Плюмбум, Гідраргіум, Хром) 
не виявлено. 

Сорбцію йонів важких металів проводили з 
розчинів їх нітратів різної концентрації. Для 
визначення сорбційної ємності кислотно-моди-
фікованих зразків БТ стосовно йонів металів – 
Cu2+, Zn2+, Mn2+, Ni2+, Pb2+ нами досліджено 
вплив концентрації йонів металів на величину 
сорбції в статичних умовах і побудовані 
ізотерми сорбції. 

Характеризуючи ізотерми адсорбції йонів 
важких металів на кислотно-модифікованих 
зразках БТ, зазначимо, що всі ізотерми відно-
сяться до L-типу (ізотерми Ленгмюра), тобто 
мають форму кривої з насиченням; кожна 
ізотерма характеризується наявністю „плато”, 
за яким можна визначити максимальну 
сорбційну ємність окремого зразка БТ. 

Узагальнивши результати експериментів 
(рис. 1), відзначимо, що наведений вище тип 
модифікації підвищує сорбційну ємність БТ. 
За ефективністю модифікування неорганічні 
кислоти можна розташувати в такий ряд: 

HCl > H2SO4 >H3PO4 >НNO3. 
Зівставлення визначених величин сорбції з 

питомою поверхнею досліджуваних зразків 
(табл. 2) виявляє симбатну кореляцію між 
цими показниками, що характерно для дис-
персних сорбентів. 

Таблиця 2 
Питома поверхня кислотно модифікованих зразків 

базальтового туфу 

М
од

иф
ік
ат
ор

 

П
ри

ро
дн

а 
 

ф
ор

м
а 

H
C

l 

H
2S

O
4 

H
3P

O
4 

Н
N

O
3 

Питома  
поверхня,  

м2/г 
7,1 40,1 16,1 11,9 9,3 

 
Отримані результати свідчать про те, що 

кислотне модифікування по відношенню до БТ 
специфічне. Такі кислоти, як хлоридна, суль-
фатна та фосфатна активують адсорбційну 
здатність БТ, а обробка в розчині нітратної 
кислоти, навпаки, призводить до деякого змен-
шення адсорбції досліджуваних йонів металів. 
У випадку хлоридної та сульфатної кислот у 
процесі обробки, імовірно, відбувається розчи-
нення окремих оксидів, які входять до складу 
БТ, внаслідок чого зростає дефектність по-
верхні. Аналогічний висновок зроблений у 
[13]. Досліджуючи вплив кислотної обробки 
на хімічний склад і адсорбційні параметри 
бентоніту та каоліну, встановлено [13], що з 
підвищенням концентрації сульфатної кислоти 
в розчині зростає питома поверхня сорбентів, 
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Рис. 1. Ізотерми сорбції йонів Сu2+ (а), Zn2+ (б), Mn2+ (в), Ni2+ (г) і Pb2+ (д) кислотно-модифікованими зразками 

БТ: 1 – природна форма БТ; 2–5 БТ, модифіковані HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3 відповідно 
 

а також поверхнева концентрація активних 
центрів. Під час обробки БТ у розчинах 
фосфатної та сульфатної кислот зміна 
адсорбційних властивостей мінералу, імовірно, 
зумовлена утворенням нових фаз (наприклад, 
Ca3(PO4)2 та CaSO4). Найнижчу активність 
нітратної кислоти можна пояснити її 
нестійкістю та здатністю легко розкладатися 
при нагріванні, оскільки не виключено, що БТ 
каталізує розклад НNO3. 

Аналіз отриманих результатів (табл. 3, рис. 
 2.) показує, що природа кислоти-модифі-
катора визначає специфічність сорбції дослід-
жуваних йонів. 

 

Таблиця 3 
Вплив природи модифікатора на граничну сорбцію 

йонів важких металів 

Величина сорбції, ммоль/г 

ЙВМ 

П
ри

ро
дн

а 
 

ф
ор

м
а 
Б
Т

 

H
C

l 

H
2S

O
4 

H
3P

O
4 

H
N

O
3 

Cu2+ 0,031 0,089 0,084 0,065 0,009 
Zn2+ 0,045 0,075 0,071 0,053 0,006 
Mn2+ 0,047 0,086 0,077 0,057 0,013 
Ni2+ 0,045 0,091 0,079 0,063 0,055 
Pb2+ 0,023 0,028 0,024 0,023 0,015 
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Рис. 2. Вплив природи модифікатора на граничну 
сорбцію йонів металів: 1 – природна форма БТ;  
2–5 БТ, модифіковані HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3 

відповідно 
 

Дані табл. 3 і рис. 2 свідчать про те, що 
величина сорбції досліджуваних йонів для 
кислотно-модифікованих зразків БТ різна та 
залежить від природи кислоти. Для БТ, 
модифікованого HCl величина сорбції зростає 
в ряду Pb2+ < Zn2+ < Mn2+ < Cu2+ < Ni2+; БТ, 
модифікованого H2SO4 –  Pb2+ < Zn2+ < Mn2+ < 
Ni2+ < Cu2+; БТ, модифікованого H3PO4 – Pb2+ < 
Zn2+ < Mn2+ < Ni2+ <Cu2+; БТ, модифікованого 
HNO3 – Zn2+ < Cu2+ < Mn2+ < Pb2+ < Ni2+. 

Крім сорбції з модельних розчинів, нами 
було досліджено сорбцію Cu2+, Zn2+, Mn2+, 
Pb2+, Ni2+ з їх сумішей. 

 
Таблиця 4 

Сорбція йонів важких металів на БТ, модифі-
кованому НСl, з модельних розчинів (Г) і суміші 
йонів (ГС) (початкова концентрація 6,2 мг/дм3) 

ЙВМ Г, мг/г α, % ГС, мг/г αС, % 
Cu2+ 0,606 97,7 0,596 96,1 
Zn2+ 0,599 96,7 0,581 93,7 
Mn2+ 0,429 69,2 0,373 59,6 
Ni2+ 0,546 88,1 0,522 84,2 
Pb2+ 0,575 92,7 0,539 86,9 

 
Аналіз даних табл. 4 показує, що сорбція 

досліджуваних йонів із суміші дещо нижча, 
ніж з розчину індивідуального йона. На наш 
погляд, це пов’язано з правилом витіснення 
Фрейндліха-Мазіуса [14]. Аналогічні висновки 
роблять автори [15], які вивчали сорбцію ЙВМ 
на природному клиноптилоліті.  

 

Висновки 
1. Кислотна модифікація по відношенню до 

БТ – специфічна. Такі кислоти, як хлорид-
на, сульфатна та фосфатна активують 
адсорбційну здатність БТ, а обробка в 
розчині нітратної кислоти, навпаки, 

призводить до деякого зменшення сорбції 
досліджуваних йонів. За ефективністю 
модифікування неорганічні кислоти можна 
розташувати в ряд:  

HCl > H2SO4 >H3PO4 >НNO3. 
2. Величина сорбції досліджуваних йонів, для 

кислотно модифікованих зразків БТ різна 
та залежить від природи кислоти. Для БТ, 
модифікованого HCl величина сорбції 
зростає в ряду  

Pb2+ < Zn2+ < Mn2+ < Cu2+ < Ni2+; 
БТ, модифікованого H2SO4 –  

Pb2+ < Zn2+ < Mn2+ <Ni2+ < Cu2+; 
БТ, модифікованого H3PO4 –  

Pb2+ < Zn2+ < Mn2+ < Ni2+ < Cu2+; 
БТ, модифікованого HNO3 –  

Zn2+ < Cu2+ < Mn2+ < Pb2+ < Ni2+. 
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Summary 

Tsimbalyuk V.V., Voloschuk A.G, Kobasa I.M. 

ADSORPTION OF HEAVY METAL IONS  
ON THE ACID MODIFIED SAMPLES OF BASALT TUFF 

A static sorption of ions Cu2+, Mn2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+
  on the non-modified or acid-modified powder 

samples of the basalt tufa has been investigated. An efficiency of the modification is rising in the sequence of 
acids: HCl > H2SO4 > H3PO4 > HNO3. It was found that the sorption capacity of the tufa samples is ranged 
from 0,0056 to 0,0908 mmoles/l and depends on a nature of the cation and modifying acid. 

Keywords: basalt tufa, sorption capacity, acid modification 
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ НІТРАТІВ У РОСЛИННИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Досліджена основна група найбільш широковживаних овочів споживчого кошика пересічного українця 
в Чернівецькій області на вміст нітратів методом прямої потенціометрії з використанням мембранного 
іонселективного електрода. Показано, що суттєве перевищення гранично допустимої концентрації нітратів 
характерне для певного виду рослин і визначається способом вирощування, ступенем зрілості, умовами 
зберігання та їх індивідуальними особливостями і практично не залежить від місця (району) вирощування.  

Ключові слова: нітрати, харчові продукти, овочі, мінеральні добрива, гранично допустима 
концентрація, потенціометричний метод, іонселективний електрод 

 
Вступ 

Діяльність людини суттєво впливає на 
довкілля. У більшості випадків цей вплив 
негативний. Погіршення стану біосфери 
небезпечне для всіх живих організмів, у тому 
числі і для людини. У природних екосистемах 
спостерігається інтенсивне нагромадження 
газоподібних, рідких і твердих відходів 
виробництва. Токсичні речовини, що 
знаходяться у відходах, потрапляючи в ґрунт, 
повітря, воду, а потім і в продукцію сільського 
господарства, переходять по екологічних 
ланках з одного ланцюга в інший, врешті-решт 
потрапляють в організм людини. Треба взяти 
до уваги й іншу, не менш вагому причину 
попадання небезпечних речовин в організм 
людини – надмірна і необґрунтована хімізація 
сільського господарства [1].  

У кінці ХХ століття перед людством 
виникли три глобальні проблеми: екологічна, 
енергетична та харчова, без розв’язання яких 
неможливе його існування в майбутньому. Що 
ж до останньої, то вона пов’язана з тим, що в 
даний час більше 60 % людства харчується 
незадовільно, не отримуючи достатньої 
кількості білків і не задовольняючи потреби в 
калоріях. Дані Продовольчої і сільсько-
господарської організації ООН (ФАО) 
свідчать, що близько 700 млн. людей на 
планеті голодують або страждають від 
хронічного недоїдання. Якщо з 1965 до 1975 
рр. світова потреба в продуктах харчування 
піднялася на 31 %, то в наступне десятиліття 
вона подвоїлася, а до 2000–2010 р. 
збільшилась у 3–5 разів [2]. Усе це змусило 
людство застосовувати різні стимулятори для 
сільськогосподарської продукції. Застосування 
величезної кількості хімічних і органічних 
добрив для підвищення урожайності сільсько-
господарських культур, біостимуляторів у хар-
чуванні тварин для підвищення їх продук-
тивності викликали необхідність суворого 

контролю за якістю агропромислової продук-
ції. Крім того, рослини здатні накопичувати 
практично всі шкідливі речовини. Тому особ-
ливо небезпечна сільськогосподарська продук-
ція, яка вирощується поблизу промислових 
підприємств і великих автомагістралей.  

Враховуючи, що землеробських площ стає 
все менше, інтенсифікації землеробства, зокре-
ма використовуванню добрив, відводиться 
особлива роль. Найцінніші при цьому 
мінеральні добрива. До них відносяться азотні, 
фосфорні, калієві та мікродобрива. Якщо в 
1929 р. поставки мінеральних добрив 
сільському господарству в усьому світі склали 
3,5 млн. т, у 1980 р. – 111,7 млн. т, то до 2010 
р. за розрахунками міжнародних експертів 
сільському господарству потрібно понад 300 
млн. т. Проте віддача при цьому не буде прямо 
пропорційна тому, що вноситься, тобто 
витрати добрив значно більші від одержу-
ваного урожаю.  

Зростаючі масштаби використання 
мінеральних добрив привертають увагу не 
тільки гігієністів, але і світової громадськості. 
Це пов'язано перш за все з тим, що мінеральні 
добрива, як і багато хімікатів, токсичні, в 
певних умовах (через харчові продукти, воду) 
вони можуть викликати різні захворювання у 
людей і взагалі завдають збитку біосфері. 

Надвишок мінеральних добрив, що вно-
сяться, призводить і до надмірного нако-
пичення їх у ґрунті, потім в рослинах, 
несприятливо впливає на технологічні якості і 
харчову цінність сільськогосподарської 
продукції [3]. 

Перше місце за ступенем використання 
займають азотні добрива (аміачні, амонійні, 
нітратні, амонійно-нітратні, амідні). Нітратна 
форма добрив найбільш рухома. Роль азотних 
добрив у підвищенні врожайності сільсько-
господарських культур є суттєвою, адже азот 
входить до складу білків, нуклеїнових сполук, 
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хлорофілу, вітамінів і інших біологічно 
важливих сполук, тобто є життєво необхідним 
елементом. У оптимальних дозах азотні 
добрива на 20–40 % збільшують продук-
тивність рослин. Проте азотні добрива – 
джерело нітратів у продуктах сільського 
господарства, а до нітратів останніми роками 
виявляється особлива увага [4].  

Нітратний та амонійний азот є основним 
джерелом азотного харчування рослин. 
Надходження їх у рослину розглядається як 
необхідний процес азотного метаболізму. 
Нітрати дуже поширені у природі, тому 
щоденне вживання людиною нітратів з 
продуктами харчування неминуче. Небезпечне 
надходження в організм надмірної кількості 
нітратів. Хімізм і механізм токсичної дії 
нітрату зумовлений тим, що не перероблений 
його надвишок під впливом ферменту 
нітратредуктази, яка міститься в рослинних 
тканинах і нітратвідновлювальної мікрофлори, 
в порожнині рота та в шлунково-кишковому 
тракті, відновлюється до нітриту. Нітрит, на 
відміну від нітрату, токсичний і швидко 
всмоктується в кров. Узаємодіючи з окси-
гемоглобіном крові, він утворює негемоглобін, 
який нездатен зв'язувати і переносити до 
тканин кисень. Порушується нормальне 
дихання клітин організму, що призводить до 
млявості, сонливості, зниження працездатнос-
ті. Крім того, при взаємодії нітриту з вторин-
ними і третинними амінами у шлунку можливе 
утворення нітрозамінів, визнаних найбільш 
сильнодіючими хімічними канцерогенами. 

Отже, оскільки нітрати є природним 
продуктом кругообігу азоту в біосфері та 
головною формою неорганічного азоту у 
ґрунті, то у природі не може бути абсолютно 
чистих продуктів харчування. Нітрати у 
навколишньому середовищі були і будуть. Уся 
справа у тому, скільки їх нагромадилось у цих 
продуктах [5]. Розв'язати цю проблему можна 
шляхом ретельного і суворого контролю за 
концентрацією нітратів в продуктах харчу-
вання та споживання тих продуктів, рівень 
нітратів у яких не загрожує здоров'ю людини.  

Метою даної роботи було дослідження на 
вміст нітратів найбільш широковживаних 
овочів споживчого кошика чернівчан, які 
постачалися колективними і фермерськими 
господарствами Кіцманського, Новоселиць-
кого та Сокирянського районів весною 2010 р, 
а також порівняти одержані результати зі 
значеннями гранично допустимих концентра-
цій (ГДК). 

 

Об’єкти дослідження 

Для проведення досліджень було відібрано 
8 найменувань рослинної продукції (картопля, 
морква, капуста, томати, огірки, цибуля, кріп, 
петрушка), які найчастіше споживаються у 
зимово-весняний період. Для аналізу вико-
ристовували продукцію з різних торговельних 
точок, зокрема: магазин «Овочі і фрукти» на 
розі вулиць Університетська – Б. Хмель-
ницького (постачальник: фермерське госпо-
дарство с. Суховерхів Кіцманського району); 
ринок «Червоноармійський» вул. Червоно-
армійська, 35 (постачальник: КСП с. Несвоя, 
Новоселицький район); ринок «Верхній», вул. 
Зелена, 2 (постачальник: фермерське 
господарство с. Василівка Сокирянського 
району). Відібрані для аналізу зразки вирощені 
в умовах відкритого і захищеного ґрунту. 
 

Методика експерименту 
Визначення нітратів у овочевій продукції, 

закупленої в овочевих магазинах і на ринках м. 
Чернівці, проводили потенціометричним 
методом, який найбільш простий та 
експресний відповідно до нормативу 
«Методика визначення нітратів і нітритів у 
продуктах рослинництва» №5048-89 [6]. Для 
дослідження використовували нітратомір PX-
150.1, іонселективний нітратний електрод EM-
NO3-01. та як допоміжний – хлорсрібний 
електрод порівняння марки ЕВЛ-1 МЗ. 
Чутливий елемент іонселективного електрода 
– плівкова нітрат селективна мембрана, яка 
складається з полівінілхлориду, діоктилфта-
лату та нітрату тетраоктил амонію у 
співвідношенні 1:3:0,1. Для підвищення селек-
тивності визначення нітратів проводили в 
присутності 1% розчину алюмокалієвого 
галуну [7]. Похибка вимірювання не пере-
вищувала 10 %. 

Зразки рослинної продукції промивали 
водою, витирали чистою тканиною насухо, 
нарізали навхрест уздовж осі на 4 однакові 
частини. Від кожного плоду для аналізу брали 
одну четверту частину. Всі проби готували у 
кількості не менше 2 зразків для можливості 
повторного аналізу. За допомогою терки овочі 
подрібнювали до однорідної маси. На 
технічний вагах з точністю до 0,1 г зважували 
10.0 г мезги в хімічному стакані, наливали 50 
см3 1 % розчину алюмокалієвих галунів і 
перемішували протягом 20 хвилин за 
допомогою магнітної мішалки для завершення 
повної витяжки нітратів з органічної фази 
розчином алюмокалієвих галунів. Після чого 
проводили іонометричне визначення нітратів у 
досліджуваній зразках. 
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Результати досліджень та їх обговорення 

Результати досліджень якості рослинної 
продукції щодо вмісту нітратів наведені у 
таблиці 1. Аналіз одержаних результатів 
показує, що найбільш екологічно чиста 
рослинна продукція вирощується у фермер-
ському господарстві с. Василівка Сокирянсь-
кого району, за винятком незначного пере-
вищення вмісту нітратів у петрушці (1,1 раза). 
У господарствах Новоселицького та Кіцмансь-
кого районів ситуація значно гірша. Зокрема, 
значне перевищення спостерігається в огірках 
(4 рази), петрушці (4,4 разу) КСП с. Несвоя 
Новоселицького району та томатах (2,2 разу) і 
цибулі-перо (1,9 разу) фермерського госпо-
дарства с. Суховерхів Кіцманського району. 

Екологічно чистими щодо вмісту нітратів 
виявились картопля, морква, капуста цибуля, 
вирощені восени 2009 року. На нашу думку, це 
пов’язано зі способом вирощування – в умовах 
відкритого ґрунту, тривалого зберігання при 
низькій температурі, а також з індивіду-
альними морфологічними особливостями цих 
сільськогосподарських культур. Для вказаних 
овочів нехарактерне значне накопичування 
нітратів. Крім того, у процесі належного 
зберігання при низькій температурі вміст 
нітратів зменшується у рази. 

Наведені результати підтверджують той 
факт, що для всіх ранніх культур, вирощених в 
умовах захищеного ґрунту, підвищеної вологи 
та недостатнього освітлення спостерігається 
значне перевищена концентрації нітратів 
відносно ГДК (ранні томати, огірки, кріп і 
петрушка). Це пов’язано з тим, що нітрати 
найбільш інтенсивно поглинаються рослинами 
на ранніх етапах вегетації під час розвитку сте-
бел і листків, а не в період повного дозрівання. 

Отже, для ранніх овочів зібраних і 
реалізованих у стадії неповного дозрівання, 
характерне суттєве перевищення допустимого 
вмісту нітратів, а тому їх споживання 
небажане і може завдати відчутної шкоди 
здоров’ю людини. 

 

Висновки 

Досліджено вміст нітратів ряду найбільш 
широковживаних овочів споживчого кошика 
чернівчан у зимово-весняний період 2010 р. 
Показано, що вміст нітратів у рослинній 
продукції практично не залежить від місця їх 
вирощування. Значне перевищення ГДК 
нітратів спостерігається у ранніх овочах, 
вирощених в умовах захищеного ґрунту, які за 
своїми індивідуальними та сортовими 
особливостями володіють кумуляційним 
ефектом стосовно нітратів.  

 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика вмісту нітратів в овочах з їх ГДК 

Концентрація NO3
- (мг/кг) 

Перевищення ГДК, 
разів 

№ 
Назва 

рослини Новоселицький 
1 

Кіцманський 
2 

Сокирянський 
3 

ГДК 
NO-

3 , 

(мг/кг) 1 2 3 

1 Картопля 
- пізня 

 
190 

 
130 

 
180 

 
250 

- - - 

2 Морква 
- рання 
- пізня 

 
250 
200 

 
220 
170 

 
300 
210 

 
400 
250 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

3 Капуста 
- рання 

 - пізня 

 
3500 
480 

 
630 
400 

 
750 
450 

 
900 
500 

 
3,9 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

4 Томати 
- ранні 

 
220 

 
660 

 
280 

 
300 

 
- 

 
2,2 

 
- 

5 Огірки 
- ранні 

 
1590 

 
840 

 
270 

 
400 

 
4 

 
2,1 

 
- 

6 Цибуля 
- перо 

- ріпчата 

 
730 
430 

 
1500 
520 

 
570 
350 

 
800 
600 

 
- 
- 

 
1,9 
- 

 
- 
- 

7 Кріп 
- ранній 

 
5740 

 
5390 

 
1250 

 
3000 

 
1,9 

 
1,8 

 
- 

8 Петрушка 
- рання 

 
13140 

 
6320 

 
3450 

 
3000 

 
4,4 

 
2,1 

 
1,1 
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Summary 

Vlodarchyk R. P., Gospodynchyk I.I.. 

DETERMINATION OF THE NITRATES CONTENT IN VEGETABLE FOOD PRODUCTS 
 IN THE СHERNIVTSI AREA  

Concentration of the nitrates was investigated in the basic group of vegetables consumed by residents of 
Chernivtsi in a winter-spring of 2010. It was shown that the amount of nitrates in plants does not depend on 
place of their cultivation. High overdose of maximum possible nitrate concentration was observed in some 
vegetables which were grown in greenhouses, due to their individual and cultural abilities to accumulate 
nitrate ions.  
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Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 

ЗАЛЕЖНІСТЬ АНТИОКИСНЮВАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТАЛОХЕЛАТІВ  
НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ 3-ТІОЛЕН-1,1-ДІОКСИДУ ВІД ЇХ БУДОВИ 

Узагальнено дослідження залежності антиокиснювальної ефективності металокомплексів на основі 
похідних 3-тіолен-1,1-діоксиду від їх будови. Зроблено висновки щодо характеру впливу на 
антиокиснювальну дію досліджуваних речовин природи центрального атома М, природи гетероатома в 
координаційному вузлі, стеричних властивостей замісників у складі ацидоліганда, концентрації 
металокомплексу та природи органічного субстрату. Запропоновано механізм антиокиснювальної дії 
зазначених металохелатів.  

 
Практично-корисні властивості металохе-

латів на основі похідних 3-тіолен-1,1-діоксиду 
активно почали досліджувати після застосу-
вання солей 1,1-діоксотіолан-3-іл-дитіокарба-
мінової кислоти як протравного фунгіциду [1].  

Уже перші систематичні дослідження заз-
начених металокомплексів, виконані з метою 
оцінки їх антиокиснювальних властивостей у 
складі нафтопродуктів, привели до висновку, 
що металохелати на основі похідних 3-тіолен-
1,1-діоксиду (MLm) характеризуються не 
тільки антиокиснювальними [2-33], але й 
іншими практично-корисними властивостями, 
а саме: протизношувальними [33–41], антира-
діаційними [33, 42, 43], біоцидними та 
фунгіцидними [33, 34, 44-49], рістрегулятор-
ними [21, 33, 34, 49–55] тощо [21, 33, 56, 57], 
тобто MLm є речовинами, що виявляють полі-
функціональні властивості.  

Зазначимо, що хелати широко застосову-
ються не лише у нафтохiмiчнiй промисловостi, 
але й у сiльському господарствi, фармакологiї, 
медицинi та iнших галузях народного госпо-
дарства. Їх полiфункцiональним властивостям 
присвячено багато публікацій, які узагальнені 
в монографіях, дисертаційніх дослідженнях і 
оглядах, наприклад [1-7, 21, 31-34, 40, 41, 48–
50, 56, 57].  

До початку наших робіт були відсутні 
дослiдження із синтезу та вивчення практично-
корисних властивостей металокомплексних 
сполук на основі похідних сульфолену-3 [58]. 
За останні два десятиліття виконано цикл 
систематичних досліджень з антиокиснюваль-
них властивостей сульфоланвмісних метало-
комплексів [8–33].  

Систематизація експериментального мате-
ріалу з впливу на антиокиснювальні власти-
вості будови зазначених металохелатів є ме-
тою цього огляду.  

Для дослідження антиокиснювальної ефек-
тивності металокомплексів використано спо-
луки, розчинні в оливах або пластичних 

мастилах за температури 25−80 °С у 
концентраціях 0,1−2,0 м.ч. Як базові мастильні 
матеріали [3, 59] використані: 1) авіаційна 
олива на основі естерів пентаеритриту і 
синтетичних жирних кислот фракції СЖК C5-
C9 [10, 12, 13, 17, 29]; 2) диізооктилсебацинат 
(естерна олива) [27]; 3) ріпакова олія [27]; 4) 
базове пластичне мастило СЕДА, одержане на 
основі естерів пентаеритриту і фракції СЖК 
C5-C9 [10, 13, 24]; 5) вуглеводневу оливу 
(індустріальну „ВИ-2”) [60, 61]. 

Як еталони для порівняння використо-
вували промислові та відомі з патентної 
літератури ефективні інгібітори окиснення: 
2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол (іонол) – 
промислову присадку до нафтопродуктів (ТУ 
10894-76) [6], біс(трифторацетилацетонат) 
кобальту ([ТФА]2Со) − інгібітор окиснення 
для синтетичних естерних мастил [2–4]  та 
4,4/-дioктилдифeнілaмін (ДАТ) − промислову 
присадку до синтетичних естерних мастил (ТУ 
38 401175-82) [6]. 

Досліди проводили на газометричному 
приладі при Р=101325 Па і за t = 50−180 °C. 
У кінетичному режимі окиснення прилад 
дозволяє вимірювати швидкості поглинання О2 
від 10–8 до 10–4 моль/(л·с) при мінімальному 
окисненні RН від 0,1 до 1,0% відповідно [62].  

Антиокиснювальну ефективність сульфо-
лановмісних металокомплексів та їх компо-
зицій оцінено за періодом гальмування τ на 
кінетичній кривій поглинання кисню 
досліджуваними нафтопродуктами [3, 33]. 

Відбір потенційних інгібіторів окиснення 
здійснено за періодом індукції τ, який вира-
ховують за загальним рівнянням (1):  

τ = f[InH]0/W i, (1) 

де f – стехіометричний коефіцієнт інгібу-
вання при різних початкових концентраціях 
інгібітора окиснення [InH]; W i – швидкість 
ініціювання вільних радикалів. Величина τ 
відповідає часу гальмування поглинання 
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де  М: Mn (а), Fe (б), Co (в), Ni (г), Cu (д), Zn (є), Cd (ж), Ca (з), Ba (і), Sr (к), Sn (л), Pb (м).  

Х: H (V); CH(CH3)2 (VI); CH2–CH(CH3)2 (VII); R: 2-сульфолен-4-іл- (ХІ), і-С3Н7 (ХІІ),  
цикло-С6Н11 (ХІІІ), трет-С4Н9 (XIV), н-С4Н9 (XV). 
 

кисню зразком нафтопродукту за температури 
досліду 50−180 °С. 

Для розрахунку константи обриву носіїв 
ланцюгів окиснення використано рівняння (2) 
[3]:     

k1 = A(W ikt)
1/2/2[МL2]0, (2) 

де А = W 0/W-W/W 0, W=W 0 при [МL2] = 0, kt – 
константи квадратичного обриву носіїв лан-
цюгів окиснення.  

Дослідження з впливу центрального атома 
на антиокиснювальні властивості металокомп-
лексів здійснено нами на азометинах (I, II) [14–
17, 21, 27, 33], дитiокарбазинати (III) [15–17, 
21, 27, 33], дитiокарбамiдатах (IV) [12, 13, 16–
19, 21, 25, 27, 33], амінокарбоксилатах (V−VII) 
[20, 22, 23, 24, 28, 33], ацетатах (VIII−X) [8–11, 
16, 17, 21, 27, 33] та дитіофосфатах (XI−XV) 
[29, 33, 34, 60, 61, 63, 64]. 

Для металокомплексів MLn характерні такі 
особливості: різна природа центрального 
атома М при однаковому ізолігандному 
оточенні L; різна природа координаційного 
вузла та різна просторова будова лігандного 
оточення при однаковому та різних металевих 
центрах.  

Знайдено, що сульфоланацетати металів 
більш ефективні як антиоксиданти, ніж вільні 
ацидоліганди LН (табл. 1). 

Таблиця 1 
Залежність антиокиснювальної ефективності (τ, хв.) 
амінокарбоксилатів (V); ω= 2,0%) та ацетатів (IX);  
ω = 0,5% від природи центрального атома у складі 
мастила СЕДА на основі естерів пентаеритриту, 
монокарбонових кислот фракції С5–С9 (t = 180 °С, 

*ωLH = 1%) [33] 

Металохелат (V) (IX) 
− 12±3 9±2 
Іонол − 60±3 
ДАТ 68±4 100±4 
CuL2 83±2 72±2 
CoL2 60±2 121±2 
NiL2 52±1 51±1 
CdL2 − 26±1 
LH* − 22±1 

 
Аналіз отриманих результатів дозволяє 

зробити наступні висновки. 
Антиокиснювальна ефективність комплек-

сів металів як у складі оливи, так і у складі 
пластичного мастила збільшується в наступ-
ному ряду металів: Сu > Со > Ni > Cd. 

Найефективніші сполуки Купруму, 
Кобальту та Ніколу, причому комплекси цих 
металів більш ефективні, ніж вільний ліганд 
LH. Так, при концентраціях [CuL2] ≈ 0,5 [LH] 
період індукції для комплексу Купруму в 7,6 
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разу більший, ніж для вільного ліганду. 
Характерною особливістю інгібованого 
окиснення мастильних матеріалів є збільшення 
періоду індукції пропорційно початковим 
концентраціям комплексів металів.  

Антиокиснювальна ефективність досліджу-
ваних комплексів перехідних металів вища, 
ніж відомих промислових присадок − 2,6-
дитретбутил-4-метилфенолу (іонолу) та 4,4'-
діоктилдифеніламіну (ДАТ) (рис.1). 
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Рис. 1. Кінетика поглинання кисню оливою на 

основі естерів пентаеритриту і СЖК фракції С5−С9 
при 180 °С: 1 – у відсутності антиоксидантів;  
2 – 0,5% (мас.) іонолу; 3 – 0,5% (мас.) ДАТ;  
4 – 0,5% (мас.) купрум карбоксилату (IX);  

5 – 0,5% (мас.) і купрум азометину (II) [33]. 
 
Аналіз результатів, наведених у табл. 1 та 

на рис. 1, дозволяє зробити такі висновки: для 
комплексів металів загальної формули МL2, 
які мають однакове ацидолігандне оточення L, 
але відрізняються природою центрального 
атома М, їх антиокиснювальна ефективність 
змінюється, як правило, у такій послідовності 
М:  d-елементи > p-елементи > s-елементи. 

Отже, найбільш ефективні сполуки пере-
хідних металів (Купруму, Кобальту, Ніколу, 
Мангану і Феруму). Сполуки неперехідних 
металів (Кадмію, Стронцію та Плюмбуму), як 
правило, малоефективні. 

Крiм природи центрального атома, на вели-
чину τ може впливати i лiгандне оточення. 
Залежно вiд природи лігандного оточення τ 
змiнюється в такому ряду похідних 
сульфолану [15, 17, 27, 33]: 

 

 
Вплив природи координаційного вузла 

(табл. 2) і стеричних факторів замісників у 
ліганді, порівняно з впливом центрального 
атома у комплексі, менш суттєвий [15, 17, 27, 
33].  

Таблиця 2 
Залежність ефективності інгібуючої дії комплексів 

Купруму у синтетичному мастилі  
на основі диізооктилсебацинату від природи 

координаційного вузла  

Координа-
ційний  
вузол 

№ сполуки Період 
індукції  

τ CuL2, хв.* 
[S,S] (III) 135±3 
[S,S] (IV) 91±4 
[O,N] (I) 42±3 
[O,N] (II) 29±2 
[O,О] (X) 12±1 
[O,О] (IX) 11±2 
[O,О] (VIII) 6±2 

*) При τ = 7±2 (іонол), 34±2 (ДАТ) при початкових 
концентраціях 0,5% мас., для ДОС τ = 5±1. 
 

Відповідно до табл. 2 на антиокисню-
вальну активність досліджуваних речовин 
суттєво впливає склад їх координаційної 
сфери. Так, для комплексів Купруму величина 
τ змінюється в такій послідовності коорди-
наційних вузлів: [S,S] > [O,N] > [O,О]. 

Найефективнішими є комплекси металів, 
що містять у координаційній сфері атоми 
Сульфуру і Нітрогену з рухливим атомом 
Ґідроґену (NH), реакційноздатним до вільних 
радикалів [27]. Наявність цих фрагментів у 
координаційній сфері MLn призводить, певне, 
до додаткової взаємодії з ними вільних 
радикалів, що утворюються при розпаді 
гідропероксидів мастила. 

Залежність антиокиснювальної ефектив-
ності від стеричних властивостей замісників R 
у лігандах досліджено на органодитіофосфатах 
Ніколу. Характерною особливістю будови цих 
комплексів є те, що вони мають близькі 
полярні характеристики замісників R, але 
суттєво відрізняються за об’ємом (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Залежність антиокиснювальної ефективності 
металокомплексів (ХІ–ХV) від стереохімії 

замісників R лігандів у складі оливи „ВИ–2”; 
концентрація присадок – 5,0·10–3 моль/л [33] 
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ізо-С3Н 69±4 0,68 
цикло-С6Н11 43±3 0,87 

н-С4Н9 50±2 1,02 
трет-С4Н9 29±3 1,24 

 
Відповідно до табл. 3 антиокиснювальна 

ефективність присадок (ХІ–ХV) зростає в 
такому ряду замісників R координованих 
лігандів: ізо–С3Н7 > н–С4Н9 > цикло–С6Н11 > 
трет–С4Н9. 

Зазначений ряд збігається з рядом змен-
шення просторового екранування замісниками 
R у координованому ліганді центрального 
атома, тому добре корелює зі стеричними 
константами Чартона V R [65].  

Відомо [66], що акту взаємодії носіїв 
ланцюгів окиснення (пероксильних радикалів 
ROO·) або розгалужених агентів окиснення 
органічних сполук (гідропероксидів ROOН) із 
комплексами металів передує стадія їх 
координації біля центрального атома М. У 
межах цих уявлень ряд антиокиснювальної 
ефективності нікол(ІІ) біс(діалкілдитіофосфа-
тів) пов’язаний, мабуть, зі зміною здатності до 
координації реагентів (ROO·, ROOН) з атомом 
Ніколу присадки через зменшення його 
просторового екранування замісниками R у 
лігандах. 

Вплив на антиокиснювальну ефективність 
металокомплексів MLn електронної природи 
замісників у координованих лігандах, 
спряжено пов’язаних з координаційним 
вузлом, показано на прикладі азометинів 
загальної формули:  

[2-(4-R-C6H4N=CH)C6H4O]2Сu (табл. 4) [16]. 
Відповідно до табл. 4 величини k1 збільшу-

ються при посиленні електроноакцепторних 
властивостей замісників R у ліганді, сполу-
чених з центральним атомом. Наприклад, 
заміна замісника R в імінокомпоненті дослід-
жуваного комплексу з трет-С4H9 на більш 
електроноакцептoрний − NO2  − призводить до 
збільшення k1 у 4 рази. 

 

Таблиця 4 
Залежність реакційної здатності пероксильних 

радикалів цикло-С6Н11(ОО·)NН2 з 
металокомплексами загальної формули [2-(4-R-

C6H4N=CH)C6H4O]2Сu від природи замісника R за 
75 °С [33] 

Замісник R k1, л/(моль·с) 
NO2 2,8·108 
Н 1,5·108 
OH 9,0·107 
OCH3 8,0·107 
CH3 8,5·107 
трет-C4H9 7,0·107 

 
Отже, на антиокиснювальну здатність 

досліджуваних сполук впливає як стереохімія 
алкільних замісників у координованих ліган-
дах, так і стереохімія замісників і реакційного 
центру пероксильних радикалів − пероксиль-
ної групи. 

Встановлено, що характерною особливістю 
інгібованого окиснення мастильних матеріалів 
є збільшення періоду індукції пропорційно 
концентраціям комплексів металів (рис. 2, 3) 
[33].  
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Рис. 2. Залежність періоду індукції окиснення 

мастила на основі естерів пентаеритриту і фракції 
СЖК С5-С9 від початкової концентрації кобальт(ІІ) 

дитіокарбазинату (III) [15]. 
 
Інгібування окиснення оливи відбувається 

без суттєвого внеску в цей процес побічних  
реакцій  ініціювання  ланцюгів  окиснення за 
участі комплексу МL2 (рис. 2). Аналогічні 
результати одержані і при дослідженні ефекту 
просторової будови карбоксилатів купруму. 
Так, купрум(ІІ) амінокарбоксилати (V–VII) 
викликають гальмування циклогексиламіну 
(ЦГА) (рис. 3).  

Досліджувані комплекси Ніколу також 
гальмують процес окиснення R1Н (рис. 4, 5). 
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Рис. 3. Залежність швидкості окиснення 

циклогексиламіну від початкової концентрації CuL2 
(V) (а), LH (V) (б) і ZnL2 (V)  (в) за T = 75 °С,  

W i = 8,0·10–7 моль/(л·с) [23]. 
 
Використавши метод трансформації кіне-

тичних кривих поглинання кисню (∆О2) у 
координатах [∆О2]

–1 − ([NiL2]/W i∆τ), оцінений 
брутто-стехіометричний коефіцієнт інгібуван-
ня окиснення R1Н біс(диізопропілдитіофосфа-
том) ніколу f = 1,5±0,3 (75 °С), де W i − 
швидкість ініціювання, ∆τ − час.  

Початкова швидкість (W ) інгібованого 
окиснення субстратом не залежить від 
парціального тиску кисню при Ро2 = 0,21 і 0,98 
МПа, обернено пропорційна початковій 
концентрації біс(диізопропілдитіофосфату) 
ніколу (XII г) (рис. 4), прямо пропорційна 
швидкості ініціювання W  (рис. 5), тобто 
підлягає емпіричному рівнянню (3): 

W  = const [O2]° [R1H] Wi / [NiL2]0. (3) 
Форма рівняння (3) є кінетичним тестом, 

що вказує на те, що за обрив ланцюгів 
окиснення на комплексах Ніколу відповідальні 
пероксильні ROO·, а не алкільні радикали R1·.  

Антиокиснювальна ефективнiсть дослiджу-
ваних комплексiв зростає симбатно збiльшен-
ню їх початкової концентрацiї. 

Нами встановлено, що спільне викорис-
тання комплексів ML2 і органічних анти-
окиснювальних присадок (алкілфенолів, аро-
матичних амінів) призводить до синергічного 
антиокиснювального ефекту, який розрахо-
вується за формулою [67]:  

S = τMLm–InH/(τMLm + τInH), 
де τMLm–InH, τMLm і τInH – періоди гальмування 
окиснення мастильного матеріалу за наявності 
бінарної композиції і її компонентів. Так, 
використання 0,5% комплексу Купруму (IV) 
чи Кобальту (IV) і 1,0% N-метиланіліну  
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Рис. 4. Залежність швидкості інгібованого 
окиснення етилбензену (1) і параметра  

W 0/W - W/W 0 (2) від початкової концентрації XII г  
ніколу за t = 75 °С, W i = 4,6·10–7 моль/(л·с) 
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Рис. 5. Залежність швидкості інгібованого 
окиснення етилбензену від його початкової 

концентрації (1) і W i (2) при  
[XII г]0 = 9,4·10–3 моль/л.  

Розчинник − хлорбензен за t = 75 °С 
 

дозволяє одержати синергічний ефект S > 3,0 
[13]. Тому на основі комплексів металів 
сульфолан-3-іл-дитіокарбамінової кислоти 
можливий синтез і спрямований підбір ви-
сокотемпературних антиокиснювальних при-
садок і їх композицій до мастильних мате-
ріалів. 

Дослiдження кінетики та механiзму 
антиокиснювальної дiї синтезованих комплек-
сів проведено на амінах [16, 18–20, 22, 23, 25, 
28, 33], аренах [33, 63], спиртах [33] тощо [68], 
які в радикально-ланцюговому механiзмі 
окиснення поводять себе як модельні системи 
[6, 33, 69]. 
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Носiї ланцюгiв окиснення органiчних спо-
лук (пероксильнi радикали) виявляють не 
лише окисні, але й вiдновні властивості. Внас-
лідок цього реалiзується багаторазовий обрив 
ланцюгiв окиснення на кожнiй молекулi комп-
лекса металу за загальним рівнянням (4) [64]: 

2>C(OO·)X  (2HOO·)+ MLn → 

>C+X  (H+) + 2 XCOOН (H2O2) + O2 
 Молекулярнi продукти 

(4) 

Запропоновано механiзм каталiзу реакцiй 
обриву ланцюгів окиснення досліджуваними 
металокомплексами (двома шляхами) [70]. 

1. Реакції обриву ланцюгів, локалізованих 
на центральному атомі метало комплексу. 
Спостерiгаються у комплексах перехiдних 
металiв, у яких центральний атом у 
радикальних реакцiях потенцiйно здатний до 
одноелектронних перетворень [2, 16, 19, 20, 
22–25, 29, 33, 70]. До них належать комплекси 
Cu2+, Mn2+, Co2+, Fe2+ тощо з органiчними 
лiгандами, що не мiстять центрiв, схильних до 
реакцiй з вiльними радикалами [33].  

Характерне те, що для комплексiв, якi 
мiстять як центральний атом iон металу, 
здатний до одноелектронних перетворень (Cu, 
Co), перiоди гальмування τ дуже великi. Вони 
бiльш нiж у 100 разiв перевищують перiоди 
гальмування τ, розраховані, виходячи з 
припущення, що дослiджуванi комплекси 
стехiометрично використовуються в реакцiях з 
носiями ланцюгiв окиснення. Так, при 
окисненнi циклогексиламіну (ЦГА) за 
наявностi комплексу купруму (IV) ([CuL2] = 
4,57·10–7 моль/л) за 30 хвилин, коли 
поглинання кисню уповiльнено у 8 разiв (рис. 
6), експериментально одержано брутто-  
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Рис. 6. Залежність швидкості  окиснення ЦГА (1) та 

параметра  W 0/W − W/W 0 (2) від початкової 
концентрації комплексу СuL2 (IV) при 75 °С і W і 

=8,1·10−7 моль/л·с  

стехiометричний коефiцiєнт iнгiбування ƒ = τΣ/ 
τ = 3272. Для комплексiв кобальту та нiколу ƒ 
становить 1690 та 1023 вiдповiдно [33].  

Цi данi свiдчать про те, що кожна молекула 
дослiджуваних комплексiв купруму 
багаторазово (каталiтично) бере участь в 
обривi ланцюгiв окиснення ЦГА, а швидкість 
окиснення (W ) обернено пропорцiйна початко-
вим концентрацiям МL2, прямо пропорцiйна 
швидкостi iнiцiювання W i та початковiй 
концентрацiї ЦГА, тобто пiдкоряється 
рівнянню (5) [33]:  

W  = const[ЦГА]W i/[МL2]. (5) 

Це рiвняння може справджуватися, якщо в 
обривi ланцюгiв беруть участь однаково як 
пероксильнi С6Н11(ОО·)NH2, так i алкiльнi 
(С6Н11(·)NH2) радикали. Але незалежнiсть W  
вiд парцiального тиску кисню Ро2, що 
спостерiгається, є кiнетичним тестом участi у 
каталiтичному обривi ланцюгiв тiльки 
амiнопероксильних радикалiв. 

У процесi iнгiбованого окиснення 
центральний атом комплексу здiйснює 
одноелектроннi перетворення Мn ↔ Mn–1. 
Вони доведені на прикладі окиснення 
комплексу СuL2 методом ЕПР (спектрометр 
РЕ-1307, внутрішній стандарт 
дифенілпікрилгідразид − ДФПГ) (рис. 7).  

 
Рис. 7. Використання СuL2 при інгібованому 

окисненні ЦГА: 72,5 °С, W i =2,4·10−6 моль/л·с та Ро2  

=  1,0 (*), 0,31 (+); 2 − спектр ЕПР комплексу (IV) в 
ЦГА (60 °С) 

 
Центральний атом Сu2+ вiдновлюється 

одноелектронним шляхом до Сu1+ за схемою 6 
[33], тоді як комплекс Кобальту (IV) − за 
схемою 7 [33]: 
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Акту взаємодії пероксильних радикалів з 

ацидокомплексами передує стадія їх 
координації біля центрального атома. У межах 
цих уявлень реакційна здатність комплексів 
МL2 пов’язана, швидше за все, із зменшенням 
здатності до координації носіїв окиснення біля 
іонів металу внаслідок значного його 
просторового екранування замісником у 
ліганді. 

Отже, дослiджуванi сполуки перехiдних 
металiв каталiтично обривають ланцюги окис-
нення завдяки почерговим одноелектронним 
окисно-вiдновним перетворенням мiж валент-
ними формами центрального атома комплексу 
i пероксильними радикалами.  

2. Реакції обриву ланцюгів, що 
локалізовані на ліганді комплексу металу. 
Найчастіше вони зустрічаються у 
металохелатах, для яких одноелектроннi 
перетворення центрального атому в 
радикальних реакцiях малоймовiрнi [2−7, 18, 
19, 24, 29, 33, 63, 64, 68, 70].  

Механiзм реакцій обриву ланцюгiв, лока-
лізованих на ліганді хелату з координацiйним 
вузлом (2YH), відбувається за участі YH-груп 
з утворенням вiдповiдних Y-центрованих 
радикалiв. Останні здатні вiдновлюватися 
iншим радикалом >C(OO·)X, регенеруючи в 
такий спосіб вихiдний комплекс, наприклад 
нікол біс(амінокарбоксилату) (V), за схемою 8 
[33]:
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Y-центрований радикал може використо-
вуватися і в незворотних реакцiях рекомбiнацiї 
з пероксильною групою, перетворюючись у 
молекулярнi продукти за загальним рівнянням 
(9): 

>C(OO·)Х + Y·→ Молекулярнi продукти. (9) 
Отже, із почергових окисно-вiдновних 

реакцiй за схемою 8 складається каталiз 
реакцiй обриву ланцюгiв, а реакцiя (9) призво-
дить до дезактивацiї iнгiбiтора. 

Сполуки постперехідних і неперехiдних 
металiв (M: Zn, Pb, Cd, Sn) багаторазово 
обривають ланцюги окиснення, але вимiрянi 
брутто-стехiометричнi коефiцiєнти обриву 
ланцюгiв (ƒ) порiвняно низькi. Тлумачення 
цих результатiв полягає, мабуть, у тому, що 
центральний атом цих комплексiв не здатний 
до одноелектронних перетворень з пероксиль-
ними радикалами, а обрив ланцюгiв окис-
нення, що спостерiгається, реалiзується за 
iншим механiзмом − гомолітичним замiщен-
ням координованих лiгандiв пероксильними 
радикалами, наприклад за схемою 10 [33]:  
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Summary 

V. Suhoveev 

DEPENDENCE OF ANTIOXIDANT EFFICIENCY OF METALLIC CHELATS BASED  
ON THE DERIVATIVES OF 3-TIOLEN-1,1-DIOXIDE FROM THEIR STRUCTURE 

The research of dependence of antioxidant efficiency of metal-based derivatives of 3-tiolen-1, 1-dioxide 
from their structure is summarized in the work. The conclusions about the nature of the impacts of the central 
atom M, nature of heteroatom in the coordination cluster, steric properties of substitutes in the composition 
of acid ligand, concentration of metal-complex  and the nature of organic substrate on antioxidant action of 
the investigated substances. The mechanism of antioxidant action of these metallic chelats is proposed. 

 
 

 


