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Шановні учасники конференції! 

 

 

Раді вітати Вас на XXI Міжнародній конференції  

студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії». 

 

Наша конференція, що постала на ідеї зібрати разом талановиту молодь на 

хімічному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, приурочена до Дня Науки в Україні. Навіть світова пандемія 

коронавірусу та карантинні обмеження не стали перепоною для молодих 

науковців-хіміків.  

Віримо, що проведення XXI Міжнародної конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії» продемонструє важливу роль хімії 

як фундаментальної науки при вирішенні глобальних проблем, а також 

проілюструє прогрес, викликаний науковими відкриттями. 

Маємо надію, що заочне спілкування стане жвавим і продуктивним, надасть 

всім учасникам натхнення та мотивацію для проведення важливих актуальних 

досліджень. 

Бажаємо всім учасникам конференції, щоб наука приносила радість відкриття 

та задоволення високими результатами! Натхнення, креативності, сил та енергії 

для нових відкриттів на славу Науки та України! 

 

 

 

Організаційний комітет конференції 
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АНАЛІТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ  
ДЕЯКИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗРАЗКІВ 

Аношенкова Р.М., Сидорова Л.П. 
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, просп. Гагаріна, 72 

49000, м. Дніпро; anoshenkova98@gmail.com 

 

Косметичні препарати – препарати, які використовуються для догляду за шкірою, нігтями, 

ротовою порожниною, волоссям, тощо, та виконують гігієнічні, профілактичні та естетичні 

функції [1]. Щодня вітчизняний ринок насичується великою кількістю косметичних 

препаратів різноманітних брендів і не завжди вони відповідають вимогам САНПІН, іноді 

виникає небезпека їх використання. Виробники парфумерно-косметичної продукції при 

розробці технічних умов на нові товари прагнуть зменшити кількість показників якості, що 

регламентуються, унаслідок чого на ринок поступають фальсифіковані і низькоякісні товари 

широкого споживання. 

Актуальність теми обумовлена необхідністю проведення хімічної експертизи деяких 

косметичних засобів для запобігання використання неякісної косметичної продукції. Метою 

роботи була розробка системи експресних методик визначення основних нормованих 

показників для лабораторного практикуму з аналізу косметичних препаратів та встановлення 

якості косметичних зразків за нормованими документами. Об’єктами дослідження є засоби 

за доглядом шкіри обличчя, тіла, волосся, а також декоративні та парфумерні препарати. В 

роботі приведені 38 лабораторних робіт з аналізу косметичних препаратів. Для аналізу були 

використані органолептичні, фізичні (центрифугування, термостатування), хімічні 

(гравіметрія, титриметрія) та фізико-хімічні (пряма потенціометрія, потенціометричне 

титрування, екстракція) методи аналізу. 

Було проаналізовано 8 груп препаратів: лосьйони та тоніки, креми, лаки для волосся, 

помади, пудри для обличчя, тіні, шампуні, мила, парфумерна продукція. Для аналізу були 

використані косметичні зразки 27 фірм. Виявлено органолептичні показники (колір, запах, 

зовнішній вигляд, мазок, консистенція) та фізико-хімічні (водневий показник рН, колоїдна 

стабільність, термічна стабільність, кількість вільного та зв’язаного лугу, кількість води та 

летючих речовин, вміст жирних кислот, якісне та кислотне число та інші). Показники рН 

досліджуваних зразків знаходяться в інтервалі від 4,8 до 7,8, кількість вільного та зв’язаного 

лугу – від 1,27±0,01 до 5,60±0,01, кількість води та летючих речовин – від 0,010±0,001 до 

0,762±0,002, кількість ПАР  –  від 7,52±0,42 до 9,31±0,27,  тощо. 

Всі аналізи проводились відповідно до ГОСТів та ДСТУ. Визначені 6 органолептичних та 

15 фізико-хімічних показників якості косметичних препаратів. Було внесено зміни до 6 

лабораторних робіт. При встановленні зовнішнього вигляду була зменшена маса 

аналізованого об’єкту в три рази (5 мл) в порівнянні з ГОСТом (15 мл). Визначення запаху 

проводили з використанням щільного паперу розміром 5×10 мм в порівнянні з ГОСТом 

(160×10 мм) [2]. При визначенні термостабільності та колоїдної стабільності були зменшені 

маси аналізованих зразків в порівнянні з ДСТУ в 3 рази [3]. Також були внесені зміни в 

лабораторні роботи по визначенню вмісту хлоридів в шампунях, масової частки ПАР, 

масової частки стеаринового кислого цинку або магнію. Внесені зміни не вплинули на 

метрологічні характеристики визначення, але дозволили зменшити кількість реагентів, які 

були використані в контролі якості косметичних препаратів. 

За результатами проведених аналізів встановлено, що всі досліджені косметичні зразки 

відповідають нормам державного стандарту України [2].  

Література 

1. ДСТУ 2472:2006. Продукція парфумерно-косметична. Терміни та визначення понять.  

2. ДСТУ 5009:2008. Вироби парфумерно-косметичні.  

3. ДСТУ 4765:2007. Креми косметичні. Технічні умови.  

mailto:anoshenkova98@gmail.com
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ФЛЮОРЕСЦЕНТНА СИСТЕМА In(IІІ)-МОРИН-НПАР  
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ БІЛКУ У БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ 

Асєєва Д.А., Лелюшок С.О. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; dasha.aseeva@gmail.com  

 

Флюоресцентні методи дають можливість вирішувати різні наукові та прикладні задачі в 

області хімії, фізики, біології, екологічного моніторингу та медичної діагностики за рахунок 

високої чутливості, вибірковості та експресності. Примітно, що у багатьох випадках 

використання міцелярних систем призводить до збільшення інтенсивності флюоресценції і 

квантових виходів більше, ніж на два порядки, та, відповідно, зниження меж виявлення 

аналітів.  

Білки є органічними речовинами, які беруть участь при побудові м’язової тканини, а 

також входять до складу волосся, нігтів та внутрішніх органів. Без білків існування 

людського організму неможливе, тому однією із найбільш актуальних задач є контроль їх 

вмісту у біологічних рідинах: плазма крові, сеча та інші. 

Метою роботи є розробка умов флюоресцентного визначення вмісту білку з 

використанням системи In(IІІ)-морин у середовищі неіонної поверхнево-активної речовини 

(НПАР).  

Як флюоресцентний реагент (R) у роботі використали морин. Із метою збільшення 

інтенсивності флюоресценції у роботі використовували систему метал-R. Для створення 

організованого середовища  використовували неіонну ПАР Triton Х-100 (TX-100). 

На першому етапі роботи було досліджено 4 системи метал-R, а саме: Bi(III)-R, Аl(III)-R, 

Ga(III)-R та Іn(III)-R. Встановлено, що для системи Іn(III)-R, на противагу до інших, 

спостерігається збільшення інтенсивності флюоресценції, а не її гасіння. При дослідженні 

впливу кислотності на інтенсивність флюоресценції розчинів Іn(III)-R у присутності НПАР 

встановлено, що найбільш оптимальним є значення рН=3,4. Примітно, що інтенсивність 

флюоресценції міцелярної системи Іn(III)-R-білок є вдвічі більшою у порівнянні з такою у 

водному розчині. Визначення впливу концентрації неіонної ПАР на інтенсивність 

флюоресценції досліджуваної системи показало, що збільшення інтенсивності сигналу 

спостерігається при концентрації ТХ-100 більше критичної концентрації міцелоутворення.  

Таким чином, розроблено умови флюоресцентного детектування білку у системі In-R-TX-

100 для його подальшого визначення у біологічних рідинах.  

mailto:dasha.aseeva@gmail.com
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МІКОТОКСИН Т-2 ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

В ЗЕРНОВИХ ПРОДУКТАХ ТА КОРМАХ 

Берчук Д.В., Сарапіна А.А., Юрченко О.М. 
Східноєвропейський національний університет  

43025, Луцьк, пр. Волі, 13; Berchuk.Dina2018@eenu.edu.ua 

 

Мікотоксини – це грибкові отрути, що виробляються пліснявими та іншими 

мікроскопічними грибами.  В Україні найчастіше зустрічаються  афлатоксини, зеараленон, 

ДОН (вомітоксин) і Т-2 токсин. Ними бувають уражені зернові (пшениця, ячмінь, овес), 

кукурудза.  

Т-2-токсин відноситься до першого класу небезпеки. Вже в кількості 2 мг/кг живої маси 

викликає виражені клінічні ознаки інтоксикації. Механізм токсичності полягає в інгібуванні 

синтезу білка з подальшим порушенням синтезу ДНК і РНК, що перешкоджає метаболізму 

мембранних фосфоліпідів. Це особливо впливає на клітини шлунково-кишкового тракту, 

шкіри і лімфоїдні клітини. Симптоми: відмова від корму для тварин, втрата ваги, блювота і 

зниження імунітету. Також можуть спостерігатися діарея, гастрит, виснаження, некроз 

хрящових тканин, апоптоз і смерть. Відзначалися такі зміни гематологічних показників, як 

зниження рівнів білків сироватки і холестерину.  

Перевіряли зернові продукти ТМ «Вілія» («Волиньзернопродукт») на наявність Т-2 за 

допомогою тест-системи Ридаскрин Фаст Фумонізин. Донедавна єдиним лабораторним 

методом визначення фумонізину в кукурудзі та продуктах харчування був тільки метод ВЕРХ. 

Однак даний метод є вартісним, трудомістким для аналізу великої кількості зразків, 

потребує навченого персоналу. Використання тесту РІДАСКРИН®ФАСТ Фумонізин дає 

можливість швидко і з високою чутливістю кількісно визначати залишкові кількості 

фумонізину, в т.ч. Т-2, в зразках кукурудзи і кормах. 

В основі процедури аналізу лежить взаємодія антигенів з антитілами. 5 г попередньо 

змеленого досліджуваного зразка поміщали в скляну пробірку, додавали 25 мл 70% метанолу 

і ретельно перемішували протягом 3 хв. Екстракт фільтрували через паперовий фільтр 

(марки Ватман №1). Фільтрат розводили дистильованою водою у співвідношенні 1:14 (1+13). 

Для аналізу використовували 50 мкл розведеного фільтрату. Аналіз у лунках планшету 

проводили згідно [1]. Оптична густина у лунках, виміряна на спектрофотометрі при 450 нм, 

обернено пропорційна концентрації фумонізину в досліджуваних зразках. Вміст Т-2 

визначали за калібрувальним графіком.  

Результати досліджень вмісту Т-2 в зерні кукурудзи, сої та пшениці, визначені за 

калібрувальним графіком, побудованим для стандартних зразків, подано в таблиці. 

Досліджувани

й продукт 

Значення і допуск за 

стандартом (мг/кг) 

Вміст Т-2 

токсину 

(мг/кг) 

Кукурудза Не більше 0,1  ДСТУ 

4525:2006   

0.008 

Пшениця  Не більше 0,1  ДСТУ 

3768:2010 

0.007 

Соя Не більше 0,1  ДСТУ 

3768:2010 

0.005 

 

Література 

[1] Методичні вказівки по кількісному визначенню фумонізину в зразках злаків тест-

системою РІДАСКРИН® ФАСТ ФУМОНІЗИН. Затверджено наказом ДДВМ № 34 від 

02.04.2004 р. 
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ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

САХАРОЗИ НА ОСНОВІ ПЛАНАРНОГО ЕЛЕКТРОДУ, 

МОДИФІКОВАНОГО КОМПОЗИТНОЮ ПЛІВКОЮ 

MnO2/ГЛЮКОЗООКСИДАЗА/ІНВЕРТАЗА/SiO2 

Борець А.С., Корній А.А.  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; annaborets@ukr.net 

 

Організація належного контролю вмісту моно- та дисахаридів на різних етапах 

виробничого процесу є важливим завданням аналітичної хімії. На сьогодні існує багато 

різноманітних методів визначення вуглеводів, однак кожен із них має певні недоліки, деякі 

— потребують наявності кваліфікованого персоналу та складного і дорогого обладнання, 

інші - прості та швидкі, але менш точні та селективні. Одним із перспективних шляхів  

вирішення цієї задачі є створення біосенсорів. Вони мають ряд переваг: експресність 

вимірювань, селективність, точність, а також, мініатюрність.  

Для визначення дисахаридів використовують мультиферментативні біосенсорні системи. 

Зазвичай гідролази розщеплюють складні вуглеводи до глюкози, яка окиснюється 

глюкозооксидазою з утворенням глюконолактону та гідроген пероксиду, котрий 

визначається амперометрично.  

Метою роботи була розробка чутливого елементу амперометричного сенсору, на основі 

наноструктурованого планарного вуглецевого електроду (nanoSPCE), модифікованого 

частинками MnO2 та ферментами, що іммобілізовані в плівці діоксиду силіцію. У роботі 

використовували nanoSPCE фірми Orion High Technologies (Іспанія), діаметр робочого 

електрода складає 4 мм. Частинки  MnO2  наносили на поверхню електрода методом 

електрохімічного осадження з розчину, що містив MnSO4 та СН3СООК. Для  отримання 

покриття оксиду силіцію з ферментами глюкозооксидазою (GOx) та інвертазою (INV) 

використовували  метод електроіндукованого осадження [1]. На електрод, що містив 

наночастинки MnO2, наносили золь SiO2 , який містив ферменти і наклали негативний 

потенціал. Отримували електрод   nanoSPCE/MnO2/GOx/INV/SiO2.  

Електрохімічні характеристики nanoSPCE/MnO2/GOx/INV/SiO2 досліджували методом 

циклічної вольтамперометрії. У фосфатному буферному розчині рН=7,0 спостерігається 

анодний пік при потенціалі +0,50 В та катодний пік при потенціалі +0,25 В що відповідає 

окисненню - відновленню Mn(IV)/Mn(II), також анодний пік при потенціалі -0,35 В та 

катодний пік при потенціалі -0,40 В, що обумовлені наявністю форм FAD/FADH2 

глюкозооксидази. За аналітичний сигнал було прийнято струм окиснення при потенціалі 

+0,50 В, згідно отриманих даних цей пік має каталітичну природу. У присутності сахарози 

аналітичний сигнал зростає. Це свідчить про те, що ферменти та MnO2 є на поверхні 

електроду та проявляють каталітичні властивості.  

Діапазон лінійності градуювального графіка для визначення сахарози на  

nanoSPCE/MnO2/GOx/INV/SiO2 становить 0,05 - 1 мМ, межа виявлення – 0,02 мМ. 

Визначенню сахарози на немодифікованому nanoSPCE заважають аскорбінова кислота, 

фруктоза та мальтоза. На nanoSPCE/MnO2/GOx/INV/SiO2  зазначені  сполуки в еквімолярних 

кількостях не заважають визначенню сахарози. 

Розроблений nanoSPCE/MnO2/GOx/INV/SiO2 є перспективним  чутливим елементом 

амперометричних біосенсорів, для контролю сахарози у харчових продуктах, зокрема для 

визначення вмісту сахарози у меді.  

Література 

[1] Kovalyk A.; Tananaiko O.; Borets A.; Etienne M.; Walcarius A. Voltammetric and microscopic 

characteristics of MnO2 and silica-MnO2 hybrid films electrodeposited on the surface of planar electrodes. 

Electrochimica Acta. 2019, 306, 680-687. 
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КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ Eu3+ ТА Tb3+  
ЯК ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНТНІ РЕАГЕНТИ  
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ N-НІТРОЗОАМІНІВ 

Борисова К.В.1,2, Міхальова О.А.2  
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13 
2 Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, 03028, Київ, просп. Науки 

31; kborisovaaaa@gmail.com 

 

В останні роки актуальним завданням є розробка високочутливих фотолюмінесцентних 

реагентів для визначення різних органічних сполук. Комплекси іонів лантаноїдів Tb3+ та Eu3+ 

можуть використовуватися з цією метою через низку особливостей, серед яких 

характеристичний та відтворюваний спектр люмінесценції, а також значна величина 

Стоксівського зсуву. Зокрема, за відгуком емісії іонів лантаноїдів можна визначати N-

нітрозоаміни, 80% яких відомі своєю канцерогенною дією на організм людей та тварин.  

Метою цієї роботи було перевірити гомобіядерні комплекси (TpPyEu)2pmа (а) та 

(TpPyTb)2pmа (б), pma4- = піромелітат-тетраіон, TpРy- = трис(2-піридилпіразоліл)борат, як 

фотолюмінесцентні реагенти для визначення N-нітрозоамінів. Модельними аналітами були 

обрані N-нітрозодифеніламін (Ph2NNO) та N-нітрозофенілнафтиламін (PhNtNNO).  

Показано, що інтенсивність люмінесценції комплексів (а) та (б) суттєво знижується при 

додаванні N-нітрозосполук (рис. 1). Оскільки в реальних об’єктах (біологічних системах) N-

нітрозосполуки зазвичай присутні разом з нітропохідними, було перевірено вплив 

нітробензолу (PhNO2) та нітрометану (СН3NO2) на люмінесцентні властивості (а) та (б). 

Виявлено, що в досліджуваному діапазоні концентрацій PhNO2 та СН3NO2 характеризуються 

незначною, порівняно з Ph2NNO та PhNtNNO ефективністю зниження інтенсивності емісії 

розчинів (а) та (б) (рис. 2), що дозволяє розрізнити вплив нітро- та нітрозополук. Різниця 

впливу може бути спричинена значним поглинанням Ph2NNO та PhNtNNO та майже повною 

його відсутністю у PhNO2 та СН3NO2 в області збудження комплексів (а) та (б), тобто 

ефектом внутрішнього фільтру. 

Залежності інтенсивності люмінесценції комплексів від концентрації Ph2NNO та 

PhNtNNO були описані у логарифмічних координатах та можуть потенційно застосовуватися 

для кількісного визначення низьких концентрацій Ph2NNO та PhNtNNO у розчинах.  

Отримані результати дозволяють розглядати координаційні сполуки (TpPyEu)2pmа та 

(TpPyTb)2pmа як перспективні фотолюмінесцентні реагенти для якісного та кількісного 

визначення N-нітрозодифеніламіну та N-нітрозофенілнафтиламіну, які є представниками 

ряду N-нітрозоамінів.  

  

Рис. 1. Зміна інтенсивності люмінесценції 

комплексу (TpPyEu)2pmа в присутності  

N-нітрозодифеніламіну 

Рис. 2. Зміна інтенсивності емісії комплексу 

(TpPyEu)2pmа в присутності N-нітрозоамінів та 

нітросполук 
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ОПТИЧНИЙ ЗОНД НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРНОГО 

КОМПЛЕКСУ Zr(IV) З АРСЕНАЗО І ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ОКСАЛАТУ У СЕЧІ 

Буць К.І., Сумарокова Г.С., Зінько Л.С. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Льва Толстого, 12; kamilbuz7bk@gmail.com 

 

Оксалатна кислота відноситься до класу оксикарбонових кислот та відіграє важливу роль 

у біохімічних перетвореннях в живих організмах та у формуванні сполучної тканини. 

Оксалатна кислота в організмі людини утворюється як кінцевий продукт обміну серину, 

гліцину та гідроксипроліну, а ззовні надходить з продуктами харчування та 

фармацевтичними препаратами. У фармацевтичній промисловості оксалат використовують 

як протиіон до органічного катіона, що є діючою речовиною. Практично весь введений з 

ліками оксалат, на відміну від діючої речовини, виводиться з організму із сечею у 

незмінному вигляді, що дає можливість за вмістом аніону в біологічних рідинах 

досліджувати метаболізм лікарських засобів в організмі. Активний розвиток аналітичної 

хімії цього аніону обумовлений зростанням інтересу щодо можливості контролю вмісту 

оксалату у біорідинах. Отже, моніторинг вмісту сполук оксалату в сечі є актуальною задачею 

аналітичної хімії. 

Застосування сорбційно-спектроскопічних методик дає можливість підвищити чутливість 

визначення за рахунок концентрування індикаторної речовини або продуктів реакції у фазі 

сорбенту. При цьому, можливе також покращення вибірковості і екобезпечності визначення, 

скорочення часу елементовизначення та аналізу проби на місці її відбору.  Обраний 

комплекс є комплексом середньої стійкості та характеризується високим молярним 

коефіцієнтом світлопоглинання та високою контрасністю реакції. В літературі існують 

відомості щодо використання комплексів Zr(IV) з Арсеназо І для твердофазно-

спектрофотометричного (ТСФ) визначення флуориду у воді та засобах догляду за ротовою 

порожниною та біоактивних добавках [1].   

Метою даної роботи була розробка та оптичного зонду на основі індикаторного 

комплексу Zr(ІV) з Арсеназо І (ІК) для визначення оксалату у сечі. 

З метою оптимізації умов аналізу було досліджено світлопоглинання розчину ІК  залежно 

від часу встановлення рівноваги в системі, порядку змішування реагентів та співвідношення 

компонентів індикаторної системи. Досліджено сторонній вплив та запропоновано способи 

його усунення. Розроблену методику спектрофотометричного визначення оксалату 

перевірено при аналізі модельних розчинів сечі. 

З метою дослідження можливості розробки сорбційно-твердофазно-

спектрофотометричного визначення оксалату з використанням іммобілізованого ІК вивчено 

взаємодію на межі розділу фаз «комплекс Zr(IV)-Арсеназо І після взаємодії з розчином 

оксалату – ТДАМХ-А» за статичних умов. Отримано спектри поглинання індикаторного 

комплексу іммобілізованого на ТДАМХ-А у присутності оксалату.  Показано, що максимум 

в спектрі поглинання сорбентів при 575 нм зростає пропорційно вмісту оксалату у розчині, 

що може бути покладено в основу розробки ТСФ методики визначення останнього. При 

цьому кольори отриманих сорбентів змінюються від фіолетового до малинового, що може 

бути використано для розробки кольорової шкали для візуального тест-визначення оксалату.   

 

Література 

[1] Паустовська А.; Запорожець О.; К. Поліщук. Адсорбційно закріплена на аеросилі 

індикаторна система "Zr(ІV)-Арсеназо І" для визначення флуориду у воді, засобах догляду за 

ротовою порожниною та біоактивних добавках. Вісник КНУ. Сер. Хімія. 2015, 51, 42-47 
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ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ  
У РОСЛИННІЙ СИРОВИНІ ТА МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТАХ  

НА ЇЇ ОСНОВІ ЗА РУТИНОМ ТА КВЕРЦЕТИНОМ 

Черкашина В.С., Трохименко О.М., Верба В.В. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; cherkashyna.nika@gmail.com 

 

Рослинну сировину (квіти, листя, кору, корені й кореневища тощо) та медичні препарати 

на її основі стандартизують за вмістом у їх складі одного з головних класів діючих речовин – 

флавоноїдів. Флавоноїди визначають хроматографічними, електрохімічними, 

електрофоретичними та іншими методами. Найбільш простим і доступним є метод 

молекулярної абсорбційної спектроскопії. 

Мета роботи – спектрофотометричне визначення за рутином (Ru) і кверцетином (Qv) суми 

флавоноїдів у складі рослинної сировини і медичних препаратів на її основі (екстракти, 

настоянки, витяжки тощо) у вигляді їх комплексів з катіонами металів, зокрема Аl(ІІІ), у 

водно-етанольному середовищі. 

Рослинну сировину (плоди глоду, цибулиння, часничиння, корені та кореневища ахінацеї) 

подрібнювали ножем та висушували в затемненому місці на протязі за кімнатної 

температури. Повітряно-суху сировину розтирали в порцеляновій ступці, просіювали крізь 

сито і висушували у сушильній шафі за температури 120º С до постійної маси. Для 

вилучення флавоноїдів наважку підготовленої сировини переносили до круглодонної колби, 

додавали певну кількість водно-етанольного розчину з необхідним співвідношенням 

компонентів, приєднували до колби обернений холодильник і суміш певний час за певної 

температури нагрівали на водяній бані. Екстрпкцію флавоноїдів повторювали тричі й 

об’єднані екстракти аналізували на вміст флавоноїдів. Пробопідготовка медичних препаратів 

полягала у створенні певної концентрації етанолу в аліквотній частині зразка.  

Спектри поглинання Ru і Qv (обидва фарм.) у водно-етанольному розчині (3:7 об. %) 

характеризуються двома інтенсивними смугами поглинання з max 260 нм (=13843 моль-

1·дм3·см-1) і 371 нм (=10903 моль-1·дм3·см-1) та max 257 нм (=15654 моль-1·дм3·см-1) і 371 нм 

(=15726 моль-1·дм3·см-1) відповідно. Внаслідок комплексоутворення реагентів з іонами 

Al(IІI) положення короткохвильових максимумів поглинання залишаються практично без 

змін, а довгохвильові максимуми поглинання зміщуються до 419 нм (=7605 моль-1·дм3·см-1) 

та 423 нм (=15977 моль-1·дм3·см-1) відповідно, тобто спостерігається батохромне зміщення 

max смуг поглинання на 65–70 нм. Проаналізовано спектри поглинання водно-етанольних 

екстрактів досліджуваної сировини без добавок та з добавками Аl(III) та порівняно їх з 

відповідними спектрами стандартів. Градуювальні графіки лінійні в інтервалі визначуваного 

вмісту Ru та Qv (8–50) мкг/см3 та (4–60) мкг/см3 відповідно. Можливість визначення Ru та 

Qv за одержаними градуювальники графіками перевірено методом «введено-знайдено» та 

проведено статистичну обробку одержаних результатів. 

Максимальне вилучення флавоноїдів із дослідженої сировини спостерігали при 

застосуванні, як екстрагенту, розчииу з молярним співвідношенням вода : етанол 1 : 1. 

Досліджено вплив температури водної бані та співвідношення маси наважки проби до об’єму 

(маси) екстрагенту на вилучення аналітів. На підставі одержаних даних оптимізовано 

методику пробопідготовки рослинної сировини для визначення в ній флавоноїдів. 

У досліджених зразках плодів глоду та цибулиння вміст флавоноїдів (у перерахунку на 

Ru) становило (0,0530,007) та (0,3760,012) мг/г. Правильність визначення контролювали 

методом стандартної добавки. Відносне стандартне відхилення не перевищувало 0,04. 
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ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ НАТРІЮ 

ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТУ З ІНДИКАТОРНИМИ ПЛІВКАМИ,  
ЩО МІСТЯТЬ МЕТИЛЕНОВИЙ СИНІЙ 

Чернякова М.Ю., Коновалова О.Ю. 
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 

61022, Харків, площа Свободи, 4; chernyakova_96@mail.ua 

 

Одним із сучасних напрямків розвитку аналітичної хімії є створення оптичних сенсорів 

для швидкої та зручної оцінки наявності і вмісту компоненту. Зручним середовищем для 

іммобілізації реагентів є оптично прозорий у видимій області спектру желатиновий гель 

фотоплівок. За стандартними методиками додецилсульфат натрію (ДСН) визначають з 

метиленовим синім (МС). Метою даної роботи була оцінка можливості іммобілізації МС у 

фотоплівку та визначення ДСН з такими МС-плівками. 

При створені МС-плівок оцінювали вплив концентрації МС, часу його іммобілізації в 

очищену фотоплівку та рН середовища. Вид кривих насичення показав, що іммобілізація МС 

відбувалась пошарово. Спектри поглинання МС в розчинах та в фотоплівках відрізнялися. 

На спектрі світлопоглинання МС в розчині спостерігалось два максимуми: при 670 нм 

(мономер) та 610 нм (димер). Тоді як в фотоплівках їх було три: при 670 нм, 610 нм та 

560 нм. Максимум поглинання при 560 нм відповідає тримерній формі МС, утворення якої 

можливо при адсорбції МС на структурованих поверхнях. При рН<3 іммобілізація МС 

майже не відбувалась через електростатичне відштовхування катіонів МС та позитивно 

заряджених макромолекул желатину. МС добре іммобілізувався в плівку при рН 7-11. Для 

отримання МС-плівок звільнені від сполук срібла фотоплівки розміром 35˟19 мм 

занурювали у розчин МС з концентрацією 0.07 мг/мл на 30 хв. 

Відомо, що у лужному середовищі МС з аніонними ПАВ утворює іонний асоціат, який 

екстрагують хлороформом. Після занурення МС-плівок у розчини ДСН з рН 10 на 30 хв 

спостерігали збільшення світлопоглинання при 670 нм у плівках та розчинах. Лінійна 

залежність світлопоглинання зберігалась в діапазоні від  1·10-3 до 4·10-3 моль/л та від 2.5·10-3 

до 7·10-3 моль/л ДСН для плівок та розчинів відповідно. В останньому випадку МС-плівка 

виступала як засіб для дозування реагенту. Верхня межа діапазонів лінійності, вочевидь, 

пов’язана з критичною концентрацією міцелоутворення ДСН, що складає 8.25·10-3 моль/л 

(при 20ºС) [1], та вище за яку концентрація мономерів ДСН не змінюється. 

 

Література 

[1] Поверхностно-активные вещества и композиции. Справочник. Под ред. М. Ю. 

Плетнева; ООО «Фирма Кравель»: Москва, 2002, 768 с. 
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АТОМНО-АБСОРБЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КУПРУМУ(ІІ) 

ПІСЛЯ ЙОГО МІЦЕЛЯРНО-ЕКСТРАКЦІЙНОГО 

КОНЦЕНТРУВАННЯ  

Дубовий В.П., Макарська А.О., Снігур Д.В., Чеботарьов О.М. 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова  

65082, Одеса, вул. Дворянська, 2; alexch@ukr.net 

 

Купрум є одним із найважливіших елементів, який відіграє важливу роль у біологічних 

системах. Як забруднювачі сполуки Купруму(ІІ) викликають інтерес через свою токсичність. 

Надмірна кількість Купруму(ІІ) у воді не тільки шкідлива для людей, але і для багатьох 

водних організмів. Варто зазначити, що сполуки Купруму(ІІ) більш токсичні для деяких 

нижчих організмів, ніж для людей. Збільшення вмісту сполук Купруму(ІІ) в навколишньому 

середовищі відбувається за рахунок промислових та побутових відходів, демпінгу 

промислових стічних вод, тощо. Таким чином, необхідність визначення Купруму в 

природних, біологічних і промислових об’єктах і значення її для аналітичної хімії робить 

дану роботу актуальною. Купрум(ІІ) в об’єктах довкілля, як правило, знаходиться в слідових 

кількостей та його кількісному визначенню передують стадії концентрування та відділення 

від макрооснови. 

Поряд з класичними методами рідинної екстракції та сорбції розвиваються їх 

мініатюризовані варіанти: рідинна і твердофазна мікроекстракція. Дещо відокремлено 

розвиваються екстракція в міцелярну фазу поверхнево-активних речовин і в мікроемульсії. 

Оскільки однією з умов міцелярно-екстракційного концентрування іонів металів є 

необхідність їх переведення в електронейтральні гідрофобні комплекси. В якості таких 

комплексуючих реагентів можуть виступати 2,4-заміщенні похідні 6,7- та 7,8-

дигідроксибензопірилію, які зарекомендували себе які утворюють міцні комплекси з низкою 

іонів металів (Mo (VI), W (VI), In (III), Ga (III) тощо). Нами обрано похідні 6,7-

дигідроксибензопірилію, комплексоутворення яких з іонами Купруму(ІІ) було досліджено в 

наших попередніх роботах.  

Отже, метою даної роботи є оптимізація умов міцелярно-екстракційного вилучення у фазу 

неіоногенної ПАР комплексу Купруму(ІІ) з перхлоратом 6,7-дигідрокси-4-метил-2-

фенілбензопірилію та його подальше визначення методом атомно-абсорбційної 

спектроскопії з полумневою атомізацією. 

Таким чином, в результаті даної роботи досліджено процес міцелярно-екстракційного 

концентрування Купруму(ІІ) в хімічно-індуковану міцелярну фазу Тритону Х-100. Показано, 

що введення 0,1 моль/л амоній бензоату суттєво знижує температуру помутніння та 

призводить до утворення міцелярної фази вже за кімнатної температури. Розшарування фаз 

відбувається при центрифугування при 2000 об. хв впродовж 5 хв. Встановлено оптимальні 

умови утворення міцелярної фази та вилучення комплексу купруму(ІІ) з перхлоратом 6,7-

дигідрокси-4-метил-2-фенілбензопірилію: 0,4 об.% тритону Х-100, 0,1 моль/л амоній 

бензоату, рН 4,5. Вимірювання атомного поглинання проводять в окислювальному полум’ї 

ацетилен-повітря на резонансній лінії 324,8 нм при щілині монохроматора 0,1 нм.  Обчислені 

основні аналітичні характеристики методики: градуювальний графік лінійний в інтервалі 

концентрацій 5,3-213 мкг/л, межі вявлення та визначення відповідно складають 1,6 та 5,3 

мкг/л. Пропонований спосіб міцелярно-екстракційного концентрування купруму(ІІ) у вигляді 

комплексу з перхлоратом 6,7-дигідрокси-4-метил-2-фенілбензопірилію з подальшим атомно-

абсорбційним детектуванням апробовано при аналізі зразків води та м’яса риби. 

Правильність методики було перевірено методом «введено-знайдено», а відносне стандартне 

відхилення визначення не перевищує 3,9 %. Пропонована методика є простою, чутливою та 

екологічно безпечною. 
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ПОЛЯРОГРАФІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ  
АНАБАЗИНУ ТА ЙОГО N-ОКСИДУ 

Душна О.М., Дубенська Л.О. 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

79005, Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6; olgadushna88@gmail.com 

 

Анабазин – 3-(піридил-2)-піридин – це алкалоїд піридину та піперидину, який міститься в 

тютюні, їжачнику безлистому, хвощі польовому. Синтетичний анабазин (нео-нікотин) 

виробляють у США для потреб сільського господарства. Водорозчинну сульфатну сіль 

анабазину широко застосовують як сильний інсектицид у сільському господарстві. У 

медицині анабазин застосовують у малих дозах як лікарську речовину, яка полегшуює 

відвикання від паління. Анабазин – токсин нікотинових рецепторів, інгібітор холінестерази, 

який діє на нікотинові рецептори ацетилхоліну.  

У літературі відомо обмаль методик визначення анабазину, серед 

них тільки хроматографічні з різними способами детектування, а 

також біохімічний метод за антихолінестеразною активністю 

алкалоїду. Вольтамперометрія є хорошою альтернативою до 

високовартісного і тривалого хроматографічного визначення [1], а 

також до мало селективного біохімічного методу [2]. Тому ми 

визначили мету нашого дослідження у розробленні полярографічної 

методики визначення анабазину у формі його N-оксиду який 

водночас є і метаболітом.  

Раніше ми повідомляли про вольтамперометричне визначення 

алкалоїду − нефопаму, яке ґрунтується на одержанні його N-оксиду за допомогою калій 

пероксимоносульфату [3]. Такий підхід ми використали для анабазину. N-оксид анабазину 

відновлюється на ртутному краплинному електроді. Окиснювали анабазин у середовищі 

універсальної буферної суміші. Оптимальним для окиснення є рН 9,0-9,1. Для кількісного 

виходу продукту час окиснення повинен становити не менше 10 хвилин за температури не 

менше 40 ◦С. Бажано, щоб концентрація окисника не перевищувала 10-4 М. Для забезпечення 

найбільших струмів відновлення рН суміші після окиснення зменшували до 5,0, додаючи 

хлоридну кислоту. На полярограмах відновлення N-оксиду анабазину простежується два 

піки за потенціалів –0,83 В і –1,2 В. За зазначених умов лінійна залежність струму 

відновлення від концентрації N-оксиду анабазину зберігається в межах від 1∙10-6 до 4∙10-5 М 

з коефіцієнтам кореляції R 0,99588. Рівняння градуювального графіка:  

І = (0,0164 ± 0,005) + (13,6  ± 0,3)∙103 C.  

Нижня визначувана концентрація N-оксиду анабазину становить 3,9∙10-6 М. 

 

Література: 

[1] Suh-Lailam B.; Haglock-Adler C.; Carlisle H.; Ohman T.; McMillin G. Reference interval 

determination for anabasine: a biomarker of active tobacco use. Journal of Analytical Toxicology. 

2014, 38 (7), 416–420. 

[2] Блажеєвський М.; Дядченко В. Ензимно-кінетичне визначенння нікотину та анабазину за 

антихолінестеразною активністю. Фармацевтичний. Журнал. 2006, 5, 77–81. 

[3] Dubenskaa L.; Dushna O.; Pysarevska S.; Blazheyevskіy M. A new approach for voltammetric 

determination of nefopam and its metabolite. Electroanalysis, 2020, 32(3), 626–634.  

Doi: https://doi.org/10.1002/elan.201900595 

 
Рисунок 1. 

Структурна 

формула анабазину 
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ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ, 
ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ ПОРОЗОВІННЯ БІЛИХ ВИН 

Євдокімова О.В., Іщенко М.В. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; oljajevdokimova@gmail.com 

 

Пінкінг - явище, яке описує появу рожевого забарвлення у деяких білих винах внаслідок 

певних хімічних змін їх безбарвних фенольних сполук. Ця проблема вважається дуже 

серйозною серед виноробів і зазвичай з’являється після зберігання вина, що потім контактує 

з повітрям. Заміна часто відбувається при розливі вина, оскільки цей процес ініціює кисневе 

окиснення після зберігання. Хоча зміна кольору зазвичай не впливає на інші сенсорні 

характеристики, такі як смак чи аромат, вона все одно може зробити вино комерційно 

непридатним. Антоціани - природні барвники, що представляють найбільший і 

найвідоміший клас флавоноїдів. У ягодах винограду антоціани містяться в шкірці червоних 

(а також чорних і рожевих) сортів, а їх концентрація значною мірою залежить від параметрів 

навколишнього середовища, тоді як їх склад тісніше пов'язаний з генетичними факторами. 

Раніше було доведено, що не існує чисто білих сортів винограду і було зроблене 

припущення, що саме антоціани можуть впливати на колір білих вин [1]. Поруч з цим існує 

інше припущення,  що явище пінкінгу може бути пов’язане з поширеним використанням у 

технології виробництва білих вин ферментативних препаратів, і, як наслідок, 

ферментативним розщепленням конденсованих танінів, що присутні у винах і появі 

антоціанідинів. Тому метою даної роботи було визначення факторів, що спричиняють 

порозовіння білих вин.  

Для роботи було обрано набір з двох груп зразків. Перша група складалась із зразків білих 

виноматеріалів для яких спостерігалось явище пінкінгу або вони були схильні до нього. 

Другий набір – контрольний набір виноматеріалів, для яких явище пінкінгу не 

спостерігалось. Попередню перевірку схильності до пінкінгу проводили шляхом дії 3%-го 

розчину гідроген пероксиду. Якщо процес окиснення триватиме, вино почне коричневіти. 

Попередник рожевого хромофору є першим компонентом, який окиснюється, і робить це до 

появи коричневого кольору. Обидва набори зразків були проаналізовані на вміст вільного та 

загального SO2, сумарного вмісту фенольних речовин та на вміст конденсованих танінів. 

Сумарний вміст фенольних сполук у обох групах визначали за методом Фоліна-Чокальтау. 

Вміст сумарного та вільного SO2 визначали за стандартною методикою ГОСТ 32115. Для 

визначення конденсованих танінів нами було використано методику, що ґрунтується на 

гідролізі конденсованих танінів в середовищі хлоридна кислота - бутанол і перерахунку на 

мальвідин через молярний коефіцієнт поглинання. Встановлено, що вміст фенольних 

речовин у виноматеріалах був приблизно сталим і становив близько 300 мг/л у перерахунку 

на катехін. Кореляцій у вмісті фенольних речовин, вмісту сумарного і вільного SO2 і 

здатності до пінкінгу не спостерігалось. В той же час спостерігалась позитивна кореляція 

між схильністю до пінкінгу та вмістом конденсованих танінів, що опосередковано вказує на 

зв’язок між вмістом танінів та схильністю до пінкінгу. Для більш детальних висновків 

необхідно провести додаткові дослідження in vitro з використанням ферментних препаратів. 

 

Література 

[1] Andrea-Silva J.; Cosme F.; Ribeiro L. F.; Moreira A. S. P.; Malheiro A. C.; Coimbra M. A.; 

Domingues M. R. M.; Nunes F. M. Origin of the Pinking Phenomenon of White Wines. J. Agric. 

Food Chem. 2014, 62, 24. 

 

 

 

mailto:oljajevdokimova@gmail.com


XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  «Сучасні проблеми хімії» 2020 

16 

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ  
М’ЯСА ТА М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ 

 

Фурманюк І.А., Данилюк Н.Д., Татарчук Т.Р. 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

furmanyuk.i223@ukr.net 

 

У сучасному світі все частіше постає питання оцінки якості та безпеки продуктів 
харчування. У світі щороку гине багато людей через біологічне та хімічне забруднення 
продуктів. В останні десятиліття великої популярності набули консерванти, емульгатори, 
ароматизатори, які додають до харчових продуктів, намагаючись продовжити їх термін 
зберігання та зробити їх більш привабливими для покупців.  

Важливе місце у піраміді харчування людини посідає м’ясо і м’ясні продукти. Хімічний 
склад м’яса є складним і залежить від виду тварини, віку та її статі, та інших критеріїв. В 
хімічний склад входять білки, жири, вуглеводи, різні мінеральні речовини, ферменти, 
вітаміни, а також гормони. Крім того, в ньому міститься багато фосфору, заліза та інших 
мікроелементів. Основне значення м’яса – наявність у ньому збалансованої кількості 
незамінних амінокислот,  без яких в організмі людини неможливий синтез білка.  

Проте, для продовження терміну зберігання та надання привабливого вигляду м’ясним 
виробам виробники часто додають різного роду консерванти і ароматичні добавки, які 
несуть небезпеку для людини. Наприклад, всім відома харчова добавка, що підсилює смакові 
характеристики – глутамат натрію (Е621), який є присутнім у багатьох відомих нам 
продуктах, але варто пам’ятати, що у великих дозах він спричинює проблеми із зором, а 
також погано впливає на нервові клітини нашого мозку. Нітрит натрію – харчова добавка        
(Е250), найчастіше використовують у м’ясних та рибних продуктах, для покращення кольору 
та аромату. Варто пам’ятати, що у невеликих дозах, харчові добавки не нанесуть значної 
шкоди нашому організму, але як тільки їх збільшити, то стають токсичними для нас. Тому 
аналіз якості м’яса та м’ясних продуктів має важливе значення. Метою даного дослідження є 
аналіз вмісту нітритів у м’ясних виробах відомих торгових марок виробників Львівської та 
Івано-Франківської області. Було проаналізовано п’ять зразків ковбасних та м’ясних виробів 
та за допомогою спектрофотометричного аналізу визначено вміст нітритів і фенолів.  

Визначення нітритів проводилось наступним чином: до водної витяжки із ковбасного 
виробу додають NaOH i ZnSO4 для осадження білків. Суміш нагрівають на водяній бані, а 
після охолодження додають реактив Грісса. Метод базується на кількісній реакції між 
нітрит-іонами та сульфаніловою кислотою з утворенням сполуки рожевого кольору. 
Одержані проби досліджували на спектрофотометрі ULAB 102-UV. Згідно з ДСТУ 4436:2005 
масова частка нітриту натрію у м’ясних виробах повинна бути не більше ніж 0,005%. В даній 
роботі результати вимірювань коливались від 0,306 до 1,332 % (залежно від виробника), що 
свідчить про перевищення допустимої норми нітритів у всіх досліджуваних зразках. 

Визначення концентрації фенолу у ковбасних виробах полягає у проведенні наступних 
процесів: приготування водної витяжки з аналізованих продуктів, фільтрування витяжки і 
осадження білків з додаванням розчинів NaOH i ZnSO4. Отримані розчини витримують на 
водяній бані протягом 5 хвилин, після чого проводять відокремлення отриманих осадів від 
фільтрату в який додають сульфатну кислоту (H2SO4) і розчин нітриту натрію (NaNO2), як 
складових компонентів забарвлюючого агенту. Приготовлені проби нагрівають на водяній 
бані до температури кипіння, після чого розчини охолоджують та додають 10 % розчин 
аміаку для утворення інтенсивно забарвленої нітрозосполуки жовтого кольору, насиченість 
якої пропорційно змінюється з концентрацією фенолу. Відповідно до ДСТУ концентрація 
фенолу не повинна перевищувати 1 мкг/кг продукту, а в досліджуваних зразках визначено 
вміст в межах від 10,43 мкг/г до 18,86 мкг/г, що свідчить про значне перевищення гранично 
допустимої концентрації.  
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СПЕКТРОСКОПІЯ КР ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЧОРНИЛ 

Гресь О.В.1, Бичков А.С.2 
Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України  

03170 Київ, вул. Велика Кільцева, 4; dndekc@mvs.gov.ua 

 

Дослідження різних типів барвників методом спектроскопії комбінаційного розсіювання 

(КР) було розпочато більше десяти років тому. Весь цей час актуальними залишались 

питання визначення компонентного складу фарбувальних сумішей та чорнил при проведенні 

експертиз текстових документів та творів художнього мистецтва [1-3]. 

У роботі представлені дослідження зразків барвників у штрихах кулькових, гелевих 

ручок, відтисків печаток та штампів. Досліджувані зразки текстових документів зберігались 

при температурі 20°С±2, відносній вологості повітря 45-75%, атмосферному тиску 630-800 

мм рт. ст., в умовах обмеженого потрапляння прямого сонячного світла. 

Використано КР-спектрометр Thermo Scientific DXR Raman Microscope (Thermo Fisher 

Scientific, USA), оздоблений двома типами збуджуючих лазерів: 532 нм та 780 нм.. З метою 

зменшення впливу флуоресценції досліджуваного барвника на вигляд одержаного 

раманівського сигналу використовувався лазер з довжиною хвилі 532 нм. Діапазон зняття 

спектрів КР при використанні вказаного лазеру складав від 200 см-1 до 1800 см-1, роздільна 

здатність 0,9642 см-1, дифракційна решітка 1800 смуг/мм, потужність лазеру 0,1 mW.  

При аналізі чорнил кулькових ручок методом КР-спектроскопії (досліджено серію зразків 

у вигляді 100 штрихів, нанесених різними типами кулькових ручок, та датованих документів 

в проміжку 1974-2019 рр.) та виявлено, що більшість чорнил містить барвники 

триарилметанової групи (близько 80 % досліджуваних чорнил), а саме, метиловий 

фіолетовий та аналог – кристалічний фіолетовий. В результаті експериментальних 

досліджень було зафіксовано близько: 80% чорнил, що містять барвник КФ, 15% – 

фталоціанові барвники та 5% – суміші, з зазначеними вище, барвниками. Для додаткової 

ідентифікації основних барвників в наших досліджуваних об’єктах  були отримані КР-

спектри МФ та КФ чистих речовин у кристалічному стані. Для підтвердження деструктивних 

змін основного барвника під впливом дії опромінення проведено експеримент із агресивним 

3 год. впливом УФ на кристалічну форму барвника МФ у чистому вигляді та зразків штрихів 

чорнил кулькових ручок. Паралельно проводилось зберігання штрихів барвників кулькових 

ручок на паперовому носії під прямим сонячним світлом 1 тиждень. КР-спектри не 

зафіксували зникнення чи зміну інтенсивностей смуг при 729 та 1580 см-1. Інша картина у 

спектрах КР та ІЧ спостерігалась при примусовій температурній обробці при 215°С±2 в 

термошафі чистого барвника МФ. Виявлено, що спектр МФ набуває іншого вигляду після 

термообробки (зміна в співвідношенні інтенсивностей смуг, поява дуплетів на піках) 

свідчить про проходження хімічних процесів в результаті розкладу. 

Метод КР-спектроскопії може бути ефективно використаний при проведенні технічної 

експертизи документів як неруйнівний метод аналізу чорнил (визначення групової 

приналежності барвника), паперу, їхньої взаємодії, виявленні змін, внесених до документу, 

при умові різної структурно-групової приналежності барвників. 
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ESTIMATION OF FACTORS INFLUENCING ON THE 

FLUORESCENCE OF ASSOCIATES OF REAGENTS AND 

CATIONIC SURFACTANTS IN AQUEOUS SOLUTIONS 

Klovak V., Kulichenko S., Lelyushok S. 
Taras Shevchenko National University of Kyiv,  

01601, Kyiv, Volodymirska Street 64/13; vikaklovak@ukr.net  

 

The use of surfactant-based organized assemblies in the analysis to modify the analytical signal 

in a variety of research methods has systematically used during recent years. Luminescence 

methods of analysis are used in solving various scientific and applied problems in the field of 

chemistry, physics and biology, environmental monitoring and medical diagnostics. The use of 

surfactant-based systems increases the quantum yields and the intensity of fluorescence due to 

changes in their photophysical characteristics and the nature of the microenvironment of the 

reagent. The use of organized surfactant solutions reduces the detection limits of micro components 

to the level of nanograms and picograms.  

Cationic reagents (luminol, lucigenin, rhodamine 6G, and rhodamine B) and anionic reagents 

(eosin Y, morin and fluorescein) are used in the work as fluorescent reagents (R). Alkylpyridinium 

chlorides with carbon numbers (n) in alkyl chain 11-18 were used as cationic surfactants (c-Surf). 

Molecular weight, octanol-water distribution constant and octanol-water partition coefficient have 

been taken as parameters of the structure of the reagent and cationic surfactants. The influence of 

the hydrophobicity of the reagent and cationic surfactants, such as the surface area of the reagent 

and cationic surfactants and first-order molecular connectivity index, on the analytical signal of the 

reagent - cationic surfactant associates have also been investigated.  

Finding recommendations for the rational design of systems for the fluorescence determination 

of cationic surfactants with fluorescent reagents is the purpose of the work.  

The supramolecular nature of the associates formed in the system has shown by investigation of 

the fluorescence analytical signal of cationic surfactants and reagents solutions. The stability and 

the analytical signal have been determined by the overall hydrophobicity and structure factors of the 

reagent. The anionic reagents that make an electrostatic contribution to the formation of associates 

with cationic surfactants are characterized by greater stability of the associates and give a greater 

analytical signal. Dependencies of the signal intensity on the hydrophobicity and structure factors 

have been characterized by the presence of extremes, which in the work are related to the 

realization of the correspondence of the structure of the reagent and the cationic surfactant. 

Increasing the effect of the structure of the reagent molecule is usually accompanied by a decrease 

in the influence of its hydrophobicity. The greater contribution of the hydrophobicity of cationic 

surfactants has been shown by comparing the contributions of hydrophobicity of the reagents and 

the cationic surfactants for systems in which the effect of electrostatic attraction is realized. The 

cationic surfactants are characterized by the presence of an elongated alkyl chain. The role of the 

hydrophobicity of the reagent and the cationic surfactant is almost identical in the absence of such 

attraction between the particles. The greater role of dye structure factors for systems where the 

electrostatic attraction is absent and associates stability is predominantly due to hydrophobic 

interactions is notable. 

Thus, when the design of analytical systems for the determination of large organic cations by the 

luminescence method should consider the intensities of the reagent`s luminescence. This factor was 

significant in most estimates. The structure of the reagent particle should be considered for systems 

in which low-stability associates are formed without electrostatic attraction between the particles. 

However, in the rational search or design of a reagent for the determination of large hydrophobic 

particles, proteins, biologically active compounds, advantage should be given to more hydrophobic 

reagents of the opposite charge for the best implementation of hydrophobic interactions. 
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INFLUENCE OF THE COLLOID-CHEMICAL STATE  

OF SOLUTIONS ON FLUORESCENCE ANALYTICAL SIGNAL 

OF SURFACTANTS IN REACTION WITH EOSIN Y 

Klovak V., Kulichenko S., Lelyushok S. 
Taras Shevchenko National University of Kyiv,  

01601, Kyiv, Volodymirska Street 64/13; vikaklovak@ukr.net  

 

Surfactants affect the entire complex of chemical-analytical properties of organic analytical 

reagents in aqueous solutions. The modification of reagents in surfactant solutions due to 

association processes is highlighted in the literature when discussing the chemistry of such an 

effect. On the other hand, several effects associated with the flow of solubilization processes at 

surfactant concentrations above the critical micelle concentration (CMC) are also distinguished. The 

use of surfactant-based systems often leads to improved quality of analytical signal in such methods 

as spectrophotometry, colorimetry and fluorescence. Thus, the use of surfactant-based systems 

increases the quantum yields and signal intensity due to changes in their photophysical 

characteristics and the nature of the reagent microenvironment in fluorescence methods.  

The fluorescent anionic dye eosin Y was used as a reagent (R). Alkylpyridinium chlorides with 

carbon numbers (n) in hydrocarbon radical 11-16 (С11-С16) were used as cationic surfactants 

(c-Surf). Non-ionic surfactant (n-Surf) Triton X-100 (TX-100) was used to stabilize and modify the 

colloid-chemical state of solutions of R–c-Surf associates.  

The purpose of this work is to investigate the effect of the colloid-chemical state of associates 

solutions on the analytical signal of cationic surfactants in reaction with counterion of eosin Y by 

fluorescence and spectrophotometry methods.  

The effect of colloidal aggregation of associates formed in the R–c-Surf system on the 

magnitude and accuracy of measurement of the analytical signal of cationic surfactants in the 

fluorescence and spectrophotometry methods has been investigated. It is shown that the maximum 

turbidity (τ) of aqueous solutions in such systems corresponds to the formation of the 

R2-:c-Surf+=1:2 electroneutral associate and the minimum turbidity corresponds to the formation of 

the R2-:c-Surf+=1:1 charged associate. The study of c-Surf-concentration dependencies in R-C14 

aqueous systems revealed that the maximum turbidity of solutions of stoichiometric associates is 

caused by the formation in the system of particles of the largest size, which is confirmed, 

respectively, by the minimum values of the scattering factor (Fr). Similarly, studies of the 

parameters of solutions of associates of different hydrophobicity have shown that the minimum 

turbidity corresponds to the formation of associates of the smallest size, which corresponds to the 

maximum value of the scattering factor.  
The study of n-Surf-concentration dependences has been shown that changes in the nature of the 

fluorescence and spectrophotometry analytical signals and the particle size occur in the region of 

stoichiometric concentrations and at a concentration of TX-100 near CMC. The coordination of the 

TX-100 is based on a general understanding of stoichiometric interactions. Namely, the number of 

non-ionic surfactant molecules attached by hydrophobic interactions corresponds to the number of 

cationic surfactant particles in the associate. On the other hand, the turbidity of R–c-Surf associates 

in the wide range of concentrations of TX-100 is almost the same.  
The nature of the c-Surf-concentration dependences for R–c-Surf associate solutions changes in 

the presence of non-ionic surfactant. The largest changes in the Fr=f(Сc-Surf) and τ=f(Сc-Surf) 

dependencies were observed in the field of stoichiometric ratios of the components of ionic 

associate and a non-ionic surfactant. It has been found that non-ionic surfactant counteracts the 

effect of turbidity and scattering factor on the analytical signal of cationic surfactants in reaction 

with eosin Y by the fluorescence and spectrophotometry methods. 
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МІЦЕЛЯРНО-ЕКСТРАКЦІЙНЕ КОНЦЕНТРУВАННЯ 

ІБУПРОФЕНУ ДЛЯ ВЕРХ-УФ ВИЗНАЧЕННЯ  
ПРИ КОНТРОЛІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

Корнідал І.С., Дорощук В.О. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; ikornidal@gmail.com 

 

Ібупрофен – (RS)-2-(4-ізобутилфеніл)-пропіонова кислота відноситься до групи 

нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ) та широко використовується в медичній 

практиці для лікування гострих та хронічних болей, лихоманки, остеоартозу, ревматоїдного 

артриту та інших захворювань. Крім того, ібупрофен зворотньо пригнічує агрегацію 

тромбоцитів. Механізм дії та профіль ібупрофену добре вивчені, його ефективність клінічно 

доведена, тому цей препарат входить до переліку найуживаніших лікарських засобів 

Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

Одним з важливих завдань, що потребують постійного вирішення при виготовленні 

лікарських засобів є контроль залишків активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) на 

поверхні технологічного обладнання по закінченню циклу виготовлення. Такий контроль 

унеможливлює контамінацію при серійному виготовленні номенклатури лікарських засобів 

виробником. В аналітичному плані, постає проблема визначення нанокількостей АФІ в 

змивних рідинах, що в свою чергу, потребує використання високочутливих методик 

визначення. Вирішення цієї проблеми лежить в площині використання хроматогафічних 

методів з тандемним мас-спектрометричним детектуванням або гібридних методик 

попереднього концентрування АФІ з визначенням менш чутливими УФ-детекторами. 

Перший варіант забезпечує достатню чутливість, однак потребує використання дорогого, та 

відповідно малопоширеного в умовах реального виробництва обладнання. З іншої сторони 

ВЕРХ-УФ системи є загальнодоступними в рутинному фармацевтичному аналізі. 

Раціональним вирішенням низької чутливості ВЕРХ-УФ систем, з нашої точки зору, є 

застосування на стадії пробопідготовки міцелярно-екстракційного концентрування АФІ 

фазами неіонних поверхнево-активних речовин (НПАР) при температурі помутніння. При 

цьому концептуально, розчини НПАР за таких умов можуть використовуватися для 

змивання аналіту з контрольованих поверхонь за рахунок солюбілізаційних процесів і 

одночасно слугувати середовищем для проведення  абсолютного концентрування. Тому 

метою роботи була розробка умов ВЕРХ-УФ  визначення ібупрофену в технологічних 

змивних рідинах з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням. 

У роботі запропоновані умови  ВЕРХ-УФ  визначення ібупрофену у присутності неіонних 

ПАР Triton X-100 та Triton X-114, як основних компонентів приймаючих міцелярних фаз. 

Встановлено, що повне і ефективне розділення хроматографічних піків ібупрофену та 

препаратів неіонних ПАР спостерігається при використанні хроматографічної колонки 

Perfect BOND ODS HD (150  4,6мм, 5 мкм) в ізократичному режимі елюювання із складом 

рухомої фази H3PO4 (0,1%) : ацетонітрил = 50 : 50 (%). 

При дослідженні міцелярної екстракції ібупрофену встановлено, що препарат вилучається 

у міцелярну фазу у діапазоні рН 1,3-4,6 в умовах існування його гідрофобної 

електронейтральної форми. Були також оптимізовані концентраційні умови по НПАР для 

досягнення максимальних коефіцієнтів абсолютного концентрування. 

Таким чином, у роботі створені передумови для розробки методики ВЕРХ-УФ визначення 

ібупрофену в технологічних розчинах з попереднім міцелярно-екстракційним 

концентруванням. 
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Органічні кислоти, що присутні у винах є важливими для їх органолептичних 

характеристик. Їх вмістом зумовлене низьке значення рН вина (2,7-3,5), при якому 

пригнічується розвиток мікроорганізмів і створюються сприятливі умови для бродіння 

вуглеводів дріжджами. Серед кислот, що присутні у вині, основною є винна. У той же час, 

солі винної кислоти впливають на органолептичні властивості (в’язкість та «твердість» 

смаку) і стабільність вин, викликають помутніння вин. Типові концентрації винної кислоти у 

винах становлять від 1500 до 4000 мг/л  та більше, але високі концентрації можуть викликати 

неприємний смак. 

Отже, визначення винної кислоти є важливим параметром при  технологічному контролі 

якості вин на різних стадіях виробництва.  

Основними методами визначення органічних кислот у винах є високоефективна рідинна 

хроматографія (ВЕРХ) та газова хроматографія після відповідної дериватизації. Недоліками 

даних методів є необхідність попередньої трудомісткої підготовки проби до аналізу, значна 

тривалість аналізу, необхідність висококваліфікованого персоналу та його достатньо висока 

вартість. Крім того, всі перелічені методи не можуть бути використані на місці відбору 

проби, а потребують транспортування у аналітичну лабораторію, що часто є неможливим або 

недоцільним для малих підприємств. 

Спектрофотометрія УФ та видимого діапазонів є достатньо поширеним і недорогим 

методом аналізу і технологічного контролю вина. Багато його компонентів, що слабо 

поглинають світло у видимій ділянці, після реакції з іншими речовинами дають забарвлені 

продукти. Розробка візуально-тестової методики дасть змогу малим підприємствам (без 

власних лабораторій) здійснювати швидкий контроль якості на всіх стадіях виробництва. 

Метою даної роботи є вдосконалення умов спектрофотометричного аналізу для подальшої 

розробки тест-шкал та візуально-тестових методик визначення гідротартарту у вині.  

 Було оптимізовано спектрофотометричну методику визначення гідротартрату амонію з 

метаванадатом амонію. В спектрах поглинання комплексу спостерігається збільшення 

інтенсивності поглинання пропорційно вмісту гідротартрату у розчині. Для підвищення 

візуальної контрастності нами було використано додавання бромкрезолового зеленого. Зміна 

кольору розчину від зеленого до помаранчевого може бути покладена в основу розробки 

візуальної тест-шкали. Досліджено вплив кислотності на стабільність комплексу. 

Оптимальне рН взаємодії тартрату з метаванадатом становить 5,0±0,2, нижче рН 2,0  

комплекс зазнає швидкого розкладання, а вище 5,5 реакція не відбувається. Досліджено 

кінетику реакції, а саме вплив кінетики на утворення продукту. Надмірне витримування 

розчину призводить до повільного руйнування комплексу ( > 20 хв. ) 

Таким чином, у роботі встановлено оптимальні умови спектрофотометричного визначення 

гідротартарту в винах для подальшої розробки кольорової тест-шкали. 
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В останній час зросла увага до вивчення властивостей слинного секрету у людини, що 

пов’язано з можливостями, які відкриваються для клінічного аналізу та діагностики. З одного 

боку, привабливою виглядає простота взяття проб слинної рідини, а також можливість їх 

частого відбору. З іншого боку, взяття проб слини є безпечним для здоров’я пацієнта. Таким 

чином, аналіз слини представляє собою одну із найбільш значущих альтернатив аналізу 

крові, який не тільки доповнює його, але й в деяких випадках дозволяє його замінити.  

У свою чергу, привертає увагу можливість діагностування патологічних станів 

різноманітних систем організму, у тому числі й електролітних. Натрій за вмістом у живих 

організмах відноситься до незамінних макроелементів та активно бере участь у метаболізмі, 

а також є одним із основних катіонів позаклітинної рідини. Так, наприклад, нормальний 

вміст натрію у слині знаходиться в інтервалі 6-24 ммоль/л, а його різке збільшення може 

свідчити про артеріальну гіпертензію, що є фактором ризику розвитку періопераційних 

ускладнень у хворих із хірургічною патологією, яким часто передують супутні гіпертонічні 

захворювання. 

Серед аналітичних методів визначення натрію основними є йонометричний та полум’яно-

фотометричний. Обмеженням для йонометричного визначення натрію є малий об’єм 

аналізованих біологічних рідин, що вимагає використання ультрамікроелектродів. Для 

визначення натрію у сироватці крові запропонована йонна хроматографія з 

кондуктометричним детектуванням. Цікаво відмітити, що для визначення натрію у слині 

пропонуються атомно-емісійна спектроскопія з індуктивно зв’язаною плазмою та 

імуноферментні методи, а достатньо простим, експресним та ефективним методам 

полум’яної фотометрії та атомно-абсорбційної спектрофотометрії приділена недостатня 

увага. 

Виходячи із вищевикладеного мета даної роботи полягає у розробці методик визначення 

натрію у слині людини методами емісійної фотометрії полум’я та атомно-абсорбційної 

спектрофотометрії з полум’яною атомізацією. 

В даній роботі проведено порівняльний аналіз можливостей визначення натрію у слині 

людини методами атомно-абсорбційної спектрофотометрії із полум’яною атомізацією 

(ацетилен-повітря) та емісійної фотометрії полум’я (пропан-бутан-повітря). Показано, що 

основні органічні та мінеральні компоненти слини не заважають визначенню натрію 

запропонованими методиками. Відмічено, що висота зони фотометрування полум’я істотно 

не впливає на величину аналітичного сигналу. Градуювальні графіки лінійні у широких 

інтервалах концентрацій 0,02-0,40 ммоль/л та 0,03-0,20 ммоль/л для полум’яно-

фотометричного та атомно-абсорбційного методів відповідно. На основі отриманих 

градуювальних графіків розраховані межі виявлення (0,009 и 0,006 ммоль/л) та визначення 

(0,03 и 0,02 ммоль/л), які відповідно дорівнюють для атомно-абсорбційного та полум’яно-

фотометричного методів. Розроблені методики визначення натрію успішно апробовані при 

аналізі зразків слини пацієнтів різної статі та віку. Величина відносного стандартного 

відхилення при визначенні натрію не перевищує 5%. Запропоновані атомно-абсорбційна та 

полум’яно-фотометрична методики селективні та характеризуються достатньою чутливістю, 

задовільною відтворюваністю, а також простотою виконання, експресністю та екологічністю. 
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Розробка нових флюорофорів є актуальною в багатьох галузях: біологічних міток та 

зондів, хемосенсорах, медичних діагностиках тощо. В біологічних системах вони відіграють 

важливу роль для флюоресцентної візуалізації та вивчення динамічних процесів, що є одним 

з важливих завдань сучасної молекулярної та клітинної біології. Флюоресцентні мітки 

виступили альтернативою інструментальним методам, зокрема ЯМР-спектроскопії, 

недоліком якої є обмеження за розміром досліджуваної системи. Недоліками 

функціональних флюорофорів є складні синтези, великі розміри та погана розчинність, що, в 

свою чергу, обмежує їх застосування. Напроти, похідні малеїніміду – одні з найменших 

флюорофорів, що мають перспективні властивості: поєднання високого квантового виходу і 

великих значень зсуву Стокса з простотою синтезу та модифікації. 

За даними різних наукових джерел тіо- та дитіомалеїніміди проявляють задовільні 

флюоресцентні властивості, при чом довжина хвилі та інтенсивність випромінення залежать 

від розчинника. Зі збільшенням полярності розчинника зменшується інтенсивність 

випромінення. Також збільшення полярності викликає батохромний зсув (різниця в  λmax  до 

60 нм). Значення молярних коефіцієнтів світлопоглинання залежно від розчинника можуть 

варіюватися в межах 4500-5500 л.моль-1.см-1. В деяких статтях стверджують, що на відміну 

від інших малеїнімідів,  саме монотіо- та дитіомалеіміди здатні реагувати на зміну рН. 

Враховуючи цей факт, доцільним є застосування даних сполук як  рН-метричних зондів. 

Метою роботи є дослідити властивості нових монотіо- та дитіомалеїнімідних сполук із 

залученням методів молекулярної спектроскопії, встановити зв’язок між їх оптичними і 

флюоресцентними властивостями та природою розчинника. 

Встановлено, що нові похідні малеїнімідів добре розчиняються у як у полярних (ДМСО, 

етанол та ацетонітрил), так і неполярних (циклогексан, діоксан) розчинниках. Були отримані 

спектри поглинання, збудження та флюоресценції сполук в полярних розчинниках. 

Обробкою отриманих спектральних даних отримано молярні коефіцієнти поглинання 

речовин у максимумах поглинання, а також розраховані квантові виходи їхньої 

люмінесценції. Було досліджено вплив води, кислоти та лугу на спектроскопічні властивості 

речовин. Показано, що додавання води та кислоти суттєво не впливає, а луг спричиняє 

гасіння флюоресценції.  

Встановлено, що значення молярних коефіцієнтів поглинання нових тіомалеїнімідів у 

полярних розчинниках не перевищують 5.104 л.моль-1.см-1. Показано, що дитіомалеімід 8362 

може використовуватись як флюоресцентний рН-метричний зонд. 
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Дослідження якості субстанцій, які використовуються для виготовлення лікарських 

препаратів та безпосередньо ліків є одним із пріоритетних завдань сучасної аналітичної хімії. 

Для оцінки якості пеніцилінових препаратів, зокрема амоксициліну, використовують 

різноманітні методи визначення, серед них можна виділити хроматографічні, 

спектрофотометричні та електрохімічні методи. Відповідно до вимог щодо реєстрації 

лікарських засобів в Європейському Співтоваристві, США і Японії, а також і в Україні, всі 

аналітичні методики, що включають в аналітично-нормативну документацію, повинні бути 

валідовані. Окрім того, валідація всіх методик, що використовують для контролю якості 

лікарських засобів на всіх етапах їх виробництва, є обов’язковою вимогою GMP.  

Розроблено та валідовано спектрофотометричну методику кількісного визначення 

амоксициліну в суспензії «Амоксицилін 15 % L.A.» (виробник – Invesa, Іспанія) із 

застосуванням сульфаніламіду (СА). Визначення базується на діазотуванні СА у середовищі 

0,6 М HCl під дією 15-ти кратного надлишку NaNO2 та подальшому азосполученні з 

амоксициліном у сильнолужному середовищі за рН 10,5 з утворенням забарвленої у жовтий 

колір азосполуки, яка характеризується максимумом світлопоглинання за 445 нм. При 

проведенні валідації розробленої методики згідно вимог ДФУ було досліджено ряд 

валідаційних параметрів, а саме: повну невизначеність результатів аналізу, яка складається з 

невизначеності пробопідготовки та кінцевої аналітичної операції для суспензії «Амоксицилін 

15% L.A»  і становить 1,3 % та не перевищує значення максимально допустимої 

невизначеності аналізу 1,6 %. Лінійність аналітичного сигналу зберігається в межах 75–125% 

(r=|0,9998|); обчислено параметри лінійної залежності; специфічність ( =0,50% 0,51%); 

робасність (кількісне вилучення АМ з суспензії «Амоксицилін 15 % L.A.» можна проводити 

розчином 1,25–1,75 М HCl при струшуванні 20 хв.); правильність; прецизійність та 

внутрішньолабораторну прецизійність розробленої методики, зокрема відносний довірчий 

інтервал для суспензії «Амоксицилін 15 % L.A» становить Δintra  max=1,39% 1,6%.  

Розроблена методика відповідає вимогам усіх валідаційних критеріїв і придатна для 

кількісного визначення АМ у досліджуваному препараті. 
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ІНВЕРСІЙНОЇ ХРОНОПОТЕНЦІОМЕТРІЇ 
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Води відкритих водойм належать до тих компонентів навколишнього середовища, 

трансформація яких найсуттєвіша. Метали посідають вагоме місце серед полютантів водного 

середовища, поступаючись за масштабами забруднення лише нафтопродуктам та 

хлорорганічним пестицидам [1]. Таким чином, нами було вирішено проаналізувати вміст 

важких (перехідних металів) у різних джерелах водопостачання Могилів-Подільського 

району Вінницької області. Оскільки в цьому районі забруднення джерел водопостачання 

має вплив не тільки на стан здоров’я населення, а й на отримання якісної 

сільськогосподарської продукції.  

Вимірювання металів у воді проводили на аналізаторі М–ХА 1000-5 методом інверсійної 

хронопотенціометрії [2]. Для проведення аналізу природну воду фільтрували за допомогою 

фільтру «синя смуга». Отриманий фільтрат об’ємом 100 см3 повільно випаровували на 

електричній плитці до 5-8 см3. Після охолодження сухий залишок у стакані розчиняли у 15-

20 см3 2М HCl і кількісно переносили у мірну колбу на 25 см3 (мінералізат). Для визначення 

масової концентрації міді, свинцю 10 см3 мінералізату переносили у сухий електролізер і 

проводили вимірювання масової концентрації металу за допомогою аналізатору М-ХА1000-

5. Для визначення масової концентрації цинку та кадмію до 5 см3 мінералізату додавали 5 

см3 4М розчину амоній гідроксиду. Результати дослідження наведено в таблиці: 

Таблиця - Середньосезонні показники вмісту важких металів у воді 

Показник Одиниці 
вимірювання 

Проба води 

1 2 3 4 

 каптажне джерело в 
с. Григорівка 

колодязь в с. 
Садківці 

колодязь в с. 
Бронниця 

водопровід с. 
Бронниця 

Кадмій мг/дм3 0,0061±0,0001 0,00012±0,0001 0,06±0,0001 0,0003±0,0001 

Цинк мг/дм3 0,132±0,001 0,096±0,001 0,011±0,001 0,120±0,001 

Свинець мг/дм3 0,009±0,0001 0,0224±0,0001 0,014±0,0001 0,0133±0,0001 

Мідь мг/дм3 0,0187±0,001 0,0683±0,004 0,013±0,002 0,0711±0,001 

Отже, перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) вмісту цинку та міді не 

було зафіксовано. Разом з тим, відмічено перевищення вмісту кадмію у пробах № 1 та № 3, 

що ймовірно обумовлено специфічним хімічним складом мінеральних порід. В той же час, 

різниця майже у 10 разів у вмісті кадмію у пробі №3 з іншими пробами, ймовірно, 

обумовлена, як фоновим вмістом, так і напрямом фільтрації гнойових стоків колишньої 

тваринницької ферми до водоносних горизонтів. Незначне перевищення вмісту свинцю в 

пробах № 2, № 3 та № 4 пов’язано з хімічним складом мінеральних порід. Разом з тим, 

майже однакова концентрацію свинцю в пробі № 3 (колодязь) та пробі №4 (водопровідна 

вода) свідчить про відсутність або недостатню якість очисних споруд джерел 

централізованого водопостачання у селі Бронниця та необхідності пошуку альтернативних 

джерел водозабезпечення. 
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ВПЛИВ ПРОБОПІДГОТОВКИ ТА СЕРЕДОВИЩА НА 
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Катехіни (флаван-3-оли) – найбільш відновлена група поліфенольних сполук рослинного 

походження, що проявляють антиоксидантні властивості. Значна кількість цих речовин 

міститься в листі чайного куща Camellia sinensis. Крім катехінів чайна рослина також містить 

пігменти (зокрема хлорофіл), кофеїн, аскорбінову кислоту, інші поліфеноли, а саме: 

олігомерні та полімерні проантоціанідіни, поліфенольні кислоти. Ці речовини заважають 

визначенню катехінів з ваніліном у кислому середовищі. Мета роботи полягала у виборі 

методики пробопідготовки рослинної сировини для визначення суми катехінів з 

індикаторними плівками, що містять ванілін (ванілін-плівками). 

Пробопідготовку чайної рослини проводили по двом різним методикам, кожна з яких 

складалася з трьох основних етапів: вилучення кофеїну з сухого чаю, екстракції фенольних 

сполук із чайної сировини, фракціонування проби. В якості сорбентів для фракціонування 

проби досліджували С18-силікагель та поліамід-6. Після відокремлення кофеїну та пігментів 

хлороформом, у першому випадку для вилучення олігомерних проантоціанідінів та катехінів 

використовували етилацетат (EtAc) та діетиловий ефір (Et2O) відповідно. В другому випадку 

для вилучення катехінів використовували метанол (MetOH). 

Кінетичні та спектральні залежності, отримані при дослідженні витяжки EtAc з ваніліном 

в середовищах 9 моль/л HCl та 2 моль/л HClO4, вказували, що в ній містились катехіни та 

олігомерні проантоціанідіни. Продукт їх конденсації з ваніліном в середовищі HClO4 не 

руйнувався, в той час як в HCl спостерігалося його поступове розкладання. 

Світлопоглинання розчинів, що містили продукт взаємодії ваніліну з компонентами витяжки 

Et2O, було в 40 разів менше, ніж у витяжці EtAc. Це може бути пов’язано або з цільовим 

відділенням катехінів від олігомерних проантоціанідінів, або з неповним вилученням 

катехінів в Et2O. Максимуми поглинання продуктів конденсації компонентів як витяжки 

EtAc, так і витяжки Et2O з ваніліном спостерігались при 500-510 нм. Всі отримані кінетичні 

залежності та спектральні характеристики при аналізі витяжки MetOH повністю 

узгоджувались з даними для витяжки Et2O, підтверджуючи виділення катехінів. 

Для виділення катехінів із рослинної сировини обрали методику фракціонування з 

поліамідом-6, внаслідок її дешевизни, менших кількості операцій та часу проведення, а 

також використання більш «зелених» розчинників. 
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ВИПРОБУВАННЯ КОЛОРИМЕТРИЧНИХ МЕТОДИК  
НА БАЗІ ВИМІРІВ СЕНСОРІВ RGB  

В БІОХІМІЧНОМУ АНАЛІЗІ 

Кухтин В.І., Шийчук О.В. 
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” 

76018, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 57; vika831697@gmail.com 

 

Протягом останнього десятиліття стрімко зростає тенденція використання смартфонів в 

біохімічному аналізі. Наприклад, смартфони були використані для цифрової мікроскопії, 

зчитування імуноферментних аналізів, електрохімічного та поверхневого плазмонного 

резонансу на основі біочутливості, колориметричного аналізу. Мета даної роботи полягає у 

випробуванні колориметричних методик на базі смартфона в аналітичній хімії. Механізм дії 

сенсорів RGB заключається в тому, що пучок світла розкладається на компоненти (червоний, 

зелений та блакитний) та визначається кількісно. Слід підкреслити, що важливе значення 

мають умови освітлення, особливості камери телефону та відстань від телефону до зразка. 

При використанні стандартних біохімічних тестів смартфон визначає положення чутливих 

областей на смужці зі зразком досліджуваної речовини чи біологічного матеріалу, потім 

визначає показники кольору на кожному сенсорі і оцифровує на основі алгоритму корекції, а 

далі аналізовані кольори перетворюються на концентрацію за допомогою попередньо 

завантажених кривих калібрування. Колориметричний метод аналізу можна використовувати 

для вимірювання рН за допомогою RGB сенсора зображення типу CMOS (комплементарний 

метал-оксид-напівпровідник). Індикатор pН був розроблений для чіткого розпізнавання 

кольорів. При найменшій зміні рН змінюється забарвлення плівки, напівпровідниковий 

датчик зображення сприймає інтенсивності кольорів і перетворює аналізовані числа RGB на 

показник рН. Проведено огляд сучасних удосконалень технологій діагностики на основі 

смартфонів. Аналіз за допомогою смартфона може слугувати основою для медичних 

приладів нового покоління, які зможуть здіснювати миттєву діагностику з використанням 

адаптаційних та неінвазивних методів. Для прикладу вимірювання біохімічних показників 

рідин організму людини. 
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ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІАНІДИНІВ  
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Стандартизацію рослинної сировини, зокрема плодів глоду і медичних препаратів на його 

основі, здійснюють згідно міжнародних фармакопей та фармакопей окремих країн за вмістом 
проціанідинів, оскільки саме вони обумовлюють кардіотонічний і гіпотензивний ефект 
згаданих медичних препаратів. Тому розробка нових та оптимізація наявних методик 
визначення проціанідинів у складі рослинної сировини є актуальним завданням. 

Для визначення проціанідинів у складі рослинної сировини застосовують переважно дві 
головні групи методик: хроматографічні – експресні, точні, але високовартісні; 
спектрофотометричні – більш довготривалі, проте недорогі й доступні. 

Мета роботи – дослідження каталітичного впливу катіонів перехідних металів (Fe(II, III). 
Co(II), Cu(II), Mn(II)) та Ce(III, IV) на перебіг кислотного гідролізу проціанідинів у складі 
рослинної сировини та оптимізація методики їхнього фотометричного визначення у кислому 
бутанольному розчині після попередньої пробопідготовки рослинної сировини у водно-
етанольному (3:7 за об.) розчині при нагріванні з оберненим холодильником впродовж 40 хв. 
за 70 °С (плоди глоду, коріння і кореневища ехінацеї пурпурової, кісточки винограду темних 
сортів). 

Отже, експериментальна робота складалася з трьох головних стадій: попередньої 
пробопідготовки рослинної сировини – екстракція проціанідинів, їх кислотного гідролізу до 
ціанідинів і власне фотометричного визначення ціанідинів. 

Для попередньої пробопідготовки рослинну сировину дрібню нарізали та висушували в 
затемненому місці на протязі за кімнатної температури. Повітряно-суху сировину розтирали 
в порцеляновій ступці, просіювали крізь сито і висушували у сушильній шафі за температури 
120º С до постійної маси. Суху сировину розтирали повторно в агатовій ступці. Далі наважку 
підготовленої сировини вносили до круглодонної колби, додавали певну кількість водно-
етанольного розчину з необхідним співвідношенням компонентів, до колби приєднували 
обернений холодильник і суміш певний час за певної температури нагрівали на водяній бані. 
Обробку наважки проби повторювали тричі й об’єднані екстракти аналізували на вміст 
проціанідинів. 

Далі після попередньої пробопідготовки сировини здійснювали кислотний гідроліз 
проціанідинів. Для цього відбирали аліквотну частину водно-етанольного екстракту, 
додавали певні кількості необхідних реагентів (підкислений хлоридною кислотою бутанол, 
катіон металу у вигляді відповідної солі і нагрівали на водяній бані з оберненим 
холодильником впродовж певного часу за необхідної температури для гідролізу 
проціанідинів до ціанідину. 

Встановлено, що вихід ціанідину залежить від: ступеню підкислення бутанолу хлоридною 
кислотою; наявності та концентрації перехідних металів, зокрема, Fe(III); наявності кисню 
повітря та інших окисників; опромінення, температури та часу нагрівання суміші для 
гідролізу. За електронними спектрами світлопоглинання ціанідинів у ближній 
ультрафіолетовій частині спектру, одержаних у відсутності та у присутності катіонів металів 
показано, що Fe(III) та Се(ІV) є не лише каталізаторами гідролізу проціанідину до ціанідину, 
а й можуть проявляти комплексоутворюючу дію стосовно продукту гідролізу – ціанідину, що 
використано для розробки оптимізованої методики аналізу рослинної сировини на вміст 
проціанідинів. Наведено дані про вміст ціанідинів у досліджених зразках сировини. 
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Розділення оптично-активних органічних сполук на енантіомери високої чистоти є 

важливою хіміко-аналітичною та хіміко-препаративною задачею. Протягом останніх 

десятиліть ця задача успішно вирішується шляхом використання методу  високоефективної 

рідинної хроматографія (ВЕРХ) із застосуванням хіральних колонок. Найчастіще це колонки 

із адсорбійно-нанесеними, або ковалентно-закріпленими функціоналізованими 

полісахаридами (звичайно – целюлозою та амілозою). Такі колонки   дозволяють розділити 

енантіомери для близько 80% природних хіральних сполук.  

Ефективність полісахаридних колонок зумовлена наявністю у молекулі полісахариду 

хірального селектора – глюкозного кільця, у яке введено три стерично-об’ємні замісники 

(найчастіше – однакові), що здатні до гідрофобних взаємодій. Введення у кільце трьох 

замісників різної природи, положення яких у кільці фіксоване, перспективне для подальшого 

підвищення селективності хіральних нерухомих фаз. Особливістю мономерної ланки 

хітозану є наявність в ній здатнх до вибіркового модифікування гідроксо- та аміногруп, тому 

для хітозану створення селектору із замісниками різної природи видається набагато легше, 

ніж для целюлози та амілози. До того ж похідні хітозанову нерозчинні у більшості 

органічних розчинників, що розширює коло сумісних із такою колонкою рухомих фаз і є 

запорукою її вищої ефективності. 

Нами синтезовано серію речовин-селекторів (3,5-диметилфенілкарбамат та 4-

метилбензоат целлюлози), будову яких підтверджено методами ІЧ та 1Н-ЯМР спектроскопії. 

Проведено оптимізацію умов синтезу селекторів, їх нанесення на силікагель-носій (середні 

розміри пор 0,1 мкм, частинок 5 мкм) та попередньої функціоналізації поверхні носія 

органічними групами. Ефективність одержаних нами колонок для розділенні енантіомерів 

модельної сполуки (транс-стильбеноксиду) співставна із ефективністю колонок 

промислового виробництва.  

Для хітозану одержано такі похідні, як трис-бензоат, трис-3,5-диметилфенілкарбамат та 

змішана похідна - N-бензоат-біс-3,5-диметилфенілкарбамат (рис. 1). Розчинність 

монопохідних в усіх перевірених органічних розчинниках виявилася недостатньою для 

можливості їх нанесення на носій, в той же час змішана похідна розчиняється набагато 

краще, тому є перспективною для хроматографічних дослідженннь.  

 
Рис. 1. Схема синтезу N-бензоат-біс-3,5-диметилфенілкарбамату хітозану. 
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Броміди присутні у багатьох джерелах природних вод, особливо в ґрунтових водах. 

Процеси дезінфекції хлоруванням або озонуванням, як правило, використовуються для 

знищення патогенів при підготовці питної води. Однак ці процеси можуть генерувати 

різноманітні хлоровані та бромовані побічні продукти, які є високотоксичними для здоров'я 

людей у дуже низьких концентраціях. Серед таких продуктів, отриманих з броміду як 

прекурсора, бромат є потенційним канцерогеном для людини. Тому рівень концентрації 

броміду у джерелах водопостачання суттєво впливає на якість питної води. Однак порівняно 

низькі рівні вмісту броміду у природних джерелах та питній воді потребують чутливих і 

достатньо селективних методів його визначення. 

У фотометричних та іонохроматографічних методах визначення броміду спостерігається 

заважаючий вплив розчинених у воді органічних сполук. Для отримання правильних, 

достовірних результатів аналізу розчинені органічні сполуки слід вибірково видаляти з 

розчину таким чином, щоб концентрація броміду в ньому не змінювалася. 

У якості модельної органічної сполуки було застосовано фульвокислоту. Було записано її 

спектри в ультрафіолеті до і після пропускання через різні сорбенти, включаючи Supelclean 

LC-18, Supelclean LC-8, SAX, оксид алюмінію-N, Amberlite XAD-2, DEAE- целюлозу, 

Полісорб-1, Silasorb SPH C18, Silasorb SPH C8, Supelclean ENVI-18. Колонки з сорбентами 

попередньо кондиціонували етанолом, потім дистильованою водою. Підкислений зразок 

води пропускали через колонку. Фільтрат використовували для запису спектрів поглинання 

органічної речовини в ультрафіолетовій ділянці або для проведення чутливої фотометричної 

реакції на іони броміду з барвником феноловим червоним. 

Досліди показали, що найефективнішим способом видалення фульвокислот (основних 

органічних компонентів природних вод) з розчину є використання сорбенту Supelclean LC-

18. Сорбенти SAX та DEAE-целюлоза ефективно видаляють органічну речовину із зразків, 

але разом з нею також значну частину бромід-іонів. Полісорб-1 і XAD-2 не видаляють 

ефективно органічну речовину з проб. Також з’ясовано, що втрати броміду після 

фільтрування зразків, які містять суміш бромід-іонів з фульвокислотою, через сорбент 

Supelclean LC-18, є незначними. Відносна похибка визначення бромід-іонів у цих дослідах не 

перевищувала 20%. Підкислення розчину сприяє утворенню молекулярних недисоційованих 

форм органічних сполук, які ефективно відокремлюються від іонів броміду на зворотно-

фазових сорбентах у процесі твердофазної екстракції. На вміст бромідів проаналізовано 

морську воду, забруднену нафтопродуктами, після відповідної пробопідготовки. Отримані 

результати добре співпадають з даними по концентраціях броміду у морській воді, 

отриманими методом ICP-MS, що підтверджує правильність запропонованого підходу. 
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Біологічна активність іону оксалату пов'язана з його комплексоутворюючими 

властивостями, а саме зі спорідненістю до катіонів двовалентних металів (Ca2+, Fe2+, Mg2+ та 

ін.). Надмірний вміст оксалатів в організмі може призводити до сечокам'яної хвороби (30-

45% від всіх урологічних хворих) та розкладання кісток в наслідок дефіциту кальцію. 

Оксалатна кислота в організмі людини утворюється як кінцевий продукт обміну 

амінокислот в організмі , а ззовні надходить з продуктами харчування та фармацевтичними 

препаратами. Щавлева кислота допомагає травній системі засвоювати кальцій. У той же час, 

ця комбінація допомагає стимулювати перистальтичні функції нашого організму. Але 

можливе утворення камінців в нирках і сечовому міхурі з солей щавлевої кислоти пов’язане з 

надлишковим утворенням оксалатів в організмі, із надмірним надходженням щавлевої 

кислоти з їжею. Вони випадають в осад при кислому середовищі сечі – pH близько 5,5. 

Розчиненню оксалатів сприяє наявність в сечі йонів Магнію. 

Таким чином, своєчасний та швидкий контроль оксалату у біологічних рідинах, таких як 

сеча та сироватка крові, є необхідною умовою для вчасної діагностики, успішного лікування 

та попередження багатьох хвороб. 

До дешевих та швидких методів визначення оксалатів відноситься: ваговий метод, 

титриметричні методи, у тому числі з потенціометричним встановленням точки кінця 

титрування. В даний час для визначення оксалатів в об'єктах зі складною матрицею 

застосовуються в основному хроматографічні методи: ВЕРХ, ГХ або іонна хроматографія. 

Фотометричні та люмінісцентні методики є високочутливими, характеризуються при цьому 

задовільною точністю, а методики при цьому є значно дешевшими. Для 

спектрофотометричного визначення оксалату використовуються індикаторні системи на 

основі забарвлених комплексів високозарадних іонів з органічними реагентами різних класів, 

що руйнуються в присутності визначуваного аніону. 

Метою даної роботи була розробка умов спектрофотометричного визначення оксалату з 

використанням індикаторного комплексу Zr(IV) з Кверцетином та перевірка можливості 

розробки на цій основі умов сорбційно-спектроскопічного визначення аніону.  

Методами молекулярної емісійної спектроскопії досліджено взаємодію в індикаторній 

сиcтемі «Кверцетин – Zr(IV)» в присутності оксалату. Досліджували вплив вплив на оптичні 

властивості індикаторного комплексу в присутності аніону величини рН розчину, 

концентрації реагенту та Zr(IV), порядку змішування компонентів та вплив заважаючих іонів 

та органічних сполук. Аналітичним відгуком є зменшення інтенсивності світлопоглинання 

індикаторного комплексу при 430 нм.  

В результаті проведених досліджень оптимізовано умови визначення оксалату з 

індикаторним комплексом  «Кверцетин – Zr(IV)». В оптимальних умовах аналітичний відгук 

лінійно залежить від вмісту аналіту в діапазоні 2,0-50,0 мкг оксалату.  

Комплекс Zr(IV) з Кверцетином є негативно зарядженим і може вилучатись на поверхню 

органомінерального аніонообмінника на основі силікагелю, модифікованого четвертинною 

амонієвою сіллю аліфатичної природи. Таким чином показано, що Кверцетин є 

перспективними реагентом для розробки сорбційно-спектроскопічної методики визначення 

оксалату. Досліджено можливість іммобілізації реагенту на твердій фазі з метою перевірки 

можливості подальшого  люмінісцентного детектування аналітичного відгуку в твердій фазі.  

 

 



XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  «Сучасні проблеми хімії» 2020 

32 

EXTRACTION OF HARMINE AND HARMALINE 

FROM HERBAL PREPARATIONS 

Mikhniuk O.N. 
Belorussian State University 

4, Nezavisimosti avenue, Minsk, Republic of Belarus, 220030; mikhniuk.volha@yahoo.com 

 

Harmin and harmaline are beta-carboline alkaloids that have a stimulating effect on the central 

nervous system and are found in some drugs derived from plant materials. These substances are 

contained in plants such as Banisteriopsis caapi (from which the South American hallucinogen 

Ayahuasca is made), Peganum hannala (Syrian rue), Zygophyllum fabago and Passiflora incamata 

[1, 2]. 

Herbal preparations may contain many interfering components (fillers) that make analysis 

difficult. It is known that one of the most effective methods for identifying and determining 

psychotropic substances in mixtures with various excipients is the method of gas chromatography / 

mass spectrometry. However, in view of the complexity of the composition of the matrices, the use 

of this method can be significantly complicated and in some cases it becomes impossible due to the 

interfering effect of fillers (false peaks, high background, etc.). Therefore, it is necessary to separate 

the matrix components from analytes, the content of which can be extremely low. 

Extraction methods for isolation, separation, concentration and purification are convenient, 

simple and effective, and are widely used in sample preparation of objects with a complex nature. 

An incremental analysis method has been successfully applied to describe and predict extraction 

equilibria in numerous liquid-liquid systems. Obviously, for practical purposes, such as the choice 

of extractant and extraction conditions, it is extremely important to at least know the value of the 

distribution constant of the substance. The constant can be approximately estimated using the group 

increment method [3]. 

We have studied the distribution of harmin and harmaline in hexane-water, chloroform-water 

systems. The quantitative characteristics of extraction are calculated - the distribution constants of 

the studied substances between the hexane and aqueous phases, between the chloroform and 

aqueous phases. The principal possibility of quantitative extraction of all investigated substances 

from aqueous matrices is shown. The laws of extraction of the studied substances from aqueous 

solutions are established. For the systems, a comparison between the experimental and calculated 

by the method of group increments distribution constants is made. The reasons for the deviations of 

experimental data from the calculated ones are discussed. 

Based on the obtained values of the distribution constants, the laws of their change depending on 

the nature of the organic phase, methods of sample preparation of herbal preparations are proposed 

for their chromatographic analysis for the content of the studied psychotropic substances. At the 

same time, effective removal of matrix components and obtaining reliable and reliable results are 

realized. 
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МОЛЕКУЛЯРНІ ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ЗОНДИ  
НА ОСНОВІ 3-ГІДРОКСИФЛАВОНУ  

ДЛЯ ДЕТЕКТУВАННЯ АДЕНОЗИН 5'-ТРИФОСФАТУ  

Новодворська Т.А., Линник Р.П., Валюк В.Ф.,  

Демченко С.А., Пивоваренко В.Г. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; tanyademch97@gmail.com 

 

Аденозин 5’-трифосфат (АТФ) вважається “універсальним джерелом енергії” організму, 

відіграє значущу роль у багатьох біологічних процесах. Разом з іншими аденозинфосфатами 

регулює напрямок низки біохімічних реакцій, підтримує енергетичний баланс клітин [1]. 

Біохімічні методи непридатні для on line моніторингу вмісту АТФ in vivo, оскільки, як 

правило, є деструктивними і малочутливими для використання в межах окремої клітини. На 

противагу їм, флуоресцентна спектроскопія є потужним інструментом дослідження 

біохімічних процесів як in vitro, так і in vivo. Змінюючи структуру флуоресцентних зондів 

можна регулювати довжину хвилі детектування, реакційну здатність та можливість 

внутрішньоклітинної локалізації [2]. Нами досліджено властивості кількох похідних 3-

гідроксифлавону з різними замісниками у боковому ядрі як флуоресцентних зондів для 

визначення концентрації АТФ.  
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Взаємодія досліджуваних 3-гідроксифлавонів з АТФ при рН 7,2–7,8 супроводжувалась 

змінами у спектрах збудження і флуоресценції. В присутності АТФ інтенсивність 

флуоресценції всіх флавонів зростала, у спектрах збудження спостерігався притаманний і 

іншим сполукам цього класу [3] батохромний зсув максимума смуги на 45–55 нм. При 

концентрації АТФ 0,05 моль/л, 25-кратному надлишку щодо концентрації 3-

гідроксифлавонів, зміна інтенсивності свічення становила 8 і 9 разів відповідно для сполук 1 

і 3. Для сполуки 2 вона була вдвічі меншою. Вивчено вплив аденозин 5’-монофосфату на 

флуоресцентні властивості сполук 1–3 та їх асоціатів з АТФ. 

 

Література 
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ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА НА СПЕКТРАЛЬНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСУ ІРИДІЮ(IV) З  

5-[2-(4-ГІДРОКСИФЕНІЛ)ГІДРАЗОЛІДЕН]- 

4-ІМІНОТІАЗОЛІДИН-2-ОНОМ 

Олексів Л.В., Федишин О.С., Тимошук О.С., Ридчук П.В. 
Львівський національний університет імені Івана Франка  

79000, Львів, вул. Університетська, 1; l_lozynska@ukr.net 

 

Іридій широко використовується у різних галузях промисловості, наприклад: у 

електричних обладнаннях; ювелірних виробах; для виготовлення тиглів, які використовують 

при високотемпературних реакціях; зубних сплавах та ін. Тому важливим завданням є 

контроль вміст цього металу у різних об’єктах. Найчастіше для цього використовують 

спектрофотометричні методи. Проте більшість із них є довготривалими, оскільки 

потребують нагрівання, та неселективні. Використання нових органічних реагентів може 

значно підвищити метрологічні характеристики спектрофотометричних методик.  

Ми розробили методику спектрофотометричного визначення іридію(IV) за допомогою 

нового аналітичного реагенту – 5-[2-(4-гідроксифеніл)гідразоліден]-4-імінотіазолідин-2-ону. 

Встановлено, що Ir(IV) з цим реагентом при рН 5,0 утворює комплексну сполуку зі 

співвідношенням компонентів 1:1. Взаємодія відбується без нагрівання. Максимум 

поглинання комплексу спостерігається при 328 нм, межа виявлення – 0,4 мкг/мл. Розроблена 

методика характеризується хорошою селективністю і експресна. Для підвищення чутливості 

методу ми вирішили дослідити вплив органічних розчинників на спектральні характеристики 

одержаного комплексу іридію з 5-[2-(4-гідроксифеніл)гідразоліден]-4-імінотіазолідин- 

2-оном. Для цього ми обрали 10 розчинників: н-бутанол, гексан, етилацетат, 1,2-дихлоретан, 

2,2,4-триметилпентан, циклогексан, 1,4-діоксан, ацетонітрил, етанол та пропан-2-ол. 

Збільшення молярного коефіцієнту спостерігалось лише у н-бутанолі та етилацетаті (Рис. 1).  

 
Рис. Спектри поглинання комплексу Ir(IV) з 5-[2-(4-гідроксифеніл)гідразоліден]- 

4-імінотіазолідин-2-оном у розчинниках: воді (1), н-бутанолі (2) та етилацетаті (3)  

(СIr(IV)=1,7∙10-5 моль/л; Сreag=3,3∙10-5 моль/л, CNaCl=0,10 моль/л; СУБС=0,12 моль/л; рН=5,0; 

l=1,0 см; =328 нм. 

 

Використовуючи ці два органічні розчинники можна збільшити чутливість методики в 4-5 

разів. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ІЗОПОЛІВОЛЬФРАМАТ-АНІОНІВ  
У ФІЗІОЛОГІЧНОМУ РОЗЧИНІ ТРИСОЛЬ (TRISOLUM) 

Олексій Ю.А., Марійчак О.Ю., Румянцева Ж.О., Розанцев Г.М., Радіо С.В. 
Донецький національний університет імені Василя Стуса 

21021, Вінниця, вул. 600-річчя, 21–215a; radio@donnu.edu.ua 

 

Методом рН–потенціометричного титрування та математичного моделювання досліджено 

стан індивідуальних ізополівольфрамат-аніонів (ІПВА) у системі «WO4
2– – H+ – Трисоль» за 

початкової концентрації С(WO4
2–) = 0,01, 0,005 та 0,001 моль/л за Т = 25 ºС та різного 

значення рН, яке створювалось титруванням хлоридною кислотою. 

Для побудови математичної моделі рівноважних хімічних процесів у системі «WO4
2– –

 H+ – Трисоль» послідовним пошуком адекватної моделі у формі закону дії мас і рівнянь 

матеріального балансу використано метод quasi-Newton (програма CLINP 2.1 [1]). 

Експериментально отримані залежності рН = f[V(HCl)] слугували вихідними даними для 

моделювання рівноваг у розчині. Під час оптимізації моделі формували сукупність найбільш 

характерних реакцій утворення ІПВА на основі теоретичних даних. Потім проводили 

послідовну оптимізацію моделі із збереженням в її складі таких рівноважних процесів, які 

зменшували розраховані статистичні параметри порівняно з одержаними на попередньому 

етапі моделювання та зменшували відхилення між уточненими й експериментальними 

значеннями рН за всією кривою титрування (до ± 0,12 од. рН у кожній точці). Адекватність 

моделі підтверджено збіжністю експериментальних і уточнених залежностей 

рН = f[(C(HCl)/(C(Na2WO4) + C(NaHCO3))] та статистичними критеріями – критеріальна 

функція, χ2-критерій, математичне очікування, коефіцієнт асиметрії, ексцес. Для виявлення й 

усунення надлишкових комплексів використано властивості сингулярного розкладання 

матриці Якобі. У результаті моделювання з довірчою ймовірністю 95% розраховано 

логарифми концентраційних констант рівноваги утворення lgКC індивідуальних ІПВА та 

процесів протонування/депротонування НСО3
– у фізіологічному розчині Трисоль, які 

складали хімічну модель (табл.). 

Таблиця – Співставлення розрахованих lgKC у системі «WO4
2– – H+ – Трисоль» з 

довідковими даними для реакцій утворення ІПВА у водному розчині. 

Реакції моделі 
lgKC (S) за C(HCl) 

0,10 моль/л 0,20 моль/л Довідкові дані 

[2–3] «Na2WO4 – HCl – розчин Трисоль» з СW = 0,005 моль/л 

7 WO4
2– + 8 H+ ⇆ W7O24

6– + 4 Н2О 68,94 68,25 65,19–65,46 

7 WO4
2– + 9 H+ ⇆ НW7O24

5– + 4 Н2О 72,56 71,36 71,31–73,18 

«Na2WO4 – HCl – розчин Трисоль» з СW = 0,010 моль/л  

12 WO4
2– + 14 H+ ⇆ W12O40(ОН)2

10– + 6 Н2О 120,59 117,17 118,31–121,43 

7 WO4
2– + 9 H+ ⇆ НW7O24

5– + 4 Н2О 73,41 71,08 71,31–73,80 

12 WO4
2– + 18 H+ ⇆ W12O38(ОН)2

6– + 8 Н2О 137,92 133,16 134,82–137,67 
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ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНІ  

ГРАФЕН-ОКСИДНІ НАНОЧАСТИНКИ 

Ортікова О.А., Алексєєв С.О. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; sortikova@gmail.com 

 

Двовимірні вуглецеві наноматеріали, такі як графен та графен-оксид (ГО), мають ряд 

унікальних механічних, оптичних, термічних та електронних властивостей. Зокрема, низька 

токсичність, розчинність у водному середовищі та наявність хімічно активних епоксидних 

груп на планарних поверхнях робить матеріали на основі ГО перспективними для 

біомедичних застосувань. Однак, великі латеральні розміри частинок ГО є перешкодою для 

його введення в кровоносну систему або усередину живих клітин. Тому актуальною є 

проблема одержання невеликих (до 10 нм) графен-оксидних наночастинок (ГО НЧ) із 

заданими термінальними функціональними групами. 

Нами проведено синтез таких частинок за описаною в літературі методикою [1], що 

базується на окисленні ГО перекисом водню у водно-аммоніачному розчині при 

гідротермальній обробці (150оС, 5 год.) за наведеною нижче схемою. 

 

Методами ультрацентрифугування та нанофільтрації зроблено спробу фракціонування 

одержаних частинок за розмірами, частинки було досліджено методами ІЧ-спектроскопії,  

динамічного та електрофоретичного світлорозсіювання (DLS), охарактеризовано їх 

світлопоглинання та фотолюмінесцентні властивості. Показано, що одержані частинки 

містять переважно гідроксильні, амідні та карбоксилатні функціональні групи, їх розміри 

становлять близько 10 нм (за DLS), завдяки значному від’ємному зета-потенціалу ( = -40 

мВ) вони утворюють стійкі водні золі. Ці частинки характеризуються інтенсивною 

фотолюмінесценцією (ex(max) = 465 нм, em(max) = 510 нм), інтенсивність якої зростає із 

зменшенням розмірів частинок. 

Також нами зроблено спробу одержати водорозчинні ГО НЧ із додатнім зета-потенціалом. 

Для цього амоніак у реакційній суміші було замінено на біфункціональний 1,3-

диамінопропан, що досить легко реагує з епоксидними групами вихідного ГО. Виявилося, 

однак, що за умов реакції цей амін досить легко взаємодіє із перекисом водню. Тому вдалося 

отримати або досить великі (близько 350 нм) частинки із додатнім (+36 мВ) потенціалом, 

або, за надлишку перекису водню у реакційній суміші – маленькі (10 нм) частинки із  = - 40 

мВ. Іншим можливим підходом для синтезу частинок із додатнім потенціалом є «пост-

модифікація» біфункціональними амінами синтезованих ГО НЧ, дослідження в цьому 

напрямку наразі тривають. 

 

Література 

[1] C.I. M. Santos et al., Nanoscale. 2018, 10, 12505-12514. 



XXI International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists «Modern Chemistry Problems» 2020 

37 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОЛІТІВ  
НА КОМПЛЕКС БКП-FO4800 

Пащенко Н.О., Сидорова Л.П., Чернявська А.Ю., Вишнікін А.Б. 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

49010, Дніпро, просп.Гагаріна, 72; nataliiap31@gmail.com 

 

Однією з найважливіших екологічних проблем в даний час є очищення природних і 

стічних вод від забруднень, для вирішення цієї проблеми використовуються 

високомолекулярні водорозчинні сполуки - флокулянти. Застосуванням  найбільш  

поширених  і універсальних  флокулянтів  поліакриламідного  типу  досягають видалення 

важких металів на 95%, сполук фосфору понад 90%, зважених речовин понад 80%, 

органічних речовин більше 75%. Проте катіонні флокулянти помірно токсичні речовини, 

тому потрібно завжди контролювати їх вміст у природній та питній водах.   

Катіонні поліелектроліти, взаємодіючи з аніонними органічними реагентами, утворюють 

іонні асоціати, спектральні характеристики яких дозволяють розробити чутливі методики 

визначення катіонних поліелектролітів у водних розчинах. Одним з кращих і найбільш 

поширених в даний час є метод, який заснований на взаємодії полімерних флокулянтів з 

трифенілметановими барвниками. Така взаємодія призводить до зсуву, або перерозподілу 

інтенсивності смуг барвника, що покладено в основу визначення полімерних флокулянтів. 

Присутність солей ряду металів призводить до впливу на аналітичний сигнал, тому 

необхідно це  враховувати при визначенні флокулянтів [1]. 

Методика вивчення впливу солей на комплекс БКП-FO4800  полягає у введенні у мірні 

колби ємність 25 мл розчину барвника БКП (0,5мл 1·10-3М),  поліелектроліту (4мл), 

ацетатного буферного розчину з рН=4,65, відповідну аліквоту солі, дистильовану воду, 

перемішували, контролювали рН та вимірювали аналітичний сигнал (рис 1).  

 

 
Рис. 1 – Залежність оптичної густини іонного асоціату БКП-FO4800 в присутності 

неорганічних солей (λ=590 нм, l=2см, рН=4,65, СБКП=1·10-3) 

 
Вивчено вплив катіонного флокулянта марки FO 4800 на спектральні  характеристики 

бромкрезолового пурпурного. Встановлено оптимальні умови утворення іонного асоціату. В 

присутності деяких аніонів відбувається часткове руйнування іонного асоціату БКП-FO4800, 

подібний вплив солей, також був вивчений на прикладі інших барвників трифенілметанового 

класу. 
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ КОНТРОЛЮ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КОСМЕТИЧНИХ ВИРОБІВ ДЛЯ ГУБ 

Суханова К.В., Петруша Ю.Ю. 
Запорізький національний університет 

69600, Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; Yulia.ZNU@ukr.net 

 

Сьогодні косметика є невід’ємною частиною життя будь-якої людини. Тому, принципово 

важливо, щоб вона була безпечною для здоров’я та відповідала необхідним вимогам щодо її 

якості. 

Для більшості жінок губна помада є щоденним засобом декоративної косметики, яким 

починають користуватися ще в підлітковому віці. Під час споживання їжі або напоїв губна 

помада потрапляє в організм. Встановлено, що за своє життя жінка з’їдає близько 4,5 кг 

цього виробу на жировосковій основі [1]. До складу губної помади найчастіше входять 

високоякісні жири, масла, воски, нафтопродукти (церезин, парафін), а також корисні добавки 

(вітаміни А, Е, F, лецитин, пантенол, гіалуронова кислота, екстракт алое та ін.). Також може 

міститися титан (ІV) оксид і гіпохлорит бісмуту. Кількість компонентів варіює від 15 до 30 

[2]. 

Губна помада може містити і небезпечні хімічні сполуки, які після потрапляння до 

організму, можуть спровокувати погіршення стану здоров’я людини. Небезпечними можуть 

бути речовини, що входять до складу засобу, або потрапили туди в результаті фальсифікації 

виробу. Такими інгредієнтами є: барвники, ароматизатори, нафтопродукти та важкі метали 

(ртуть, свинець). Фальсифікація губної помади може здійснюватися декількома способами. 

Зокрема, введенням добавок, які не передбачені рецептурою, додаванням синтетичних 

барвників й ароматизаторів та недотриманням кількісного співвідношення передбачених  

компонентів. Неякісна продукція може спровокувати не тільки шкірне або алергічне 

захворювання, але й серйозне отруєння.    

Губна помада повинна відповідати певним органолептичним та фізико-хімічним вимогам 

якості. А саме, мати гладку, однорідну забарвлену або безбарвну поверхню, та колір і запах, 

властивий тону виробу конкретної назви. При аналізі якості даного виробу обов’язковим є 

відповідність наступних фізико-хімічних показників: температура краплепадіння (55-80 оС), 

кислотне число (до 15 мг КОН/г) та карбонільне число (до 8 мг КОН/г). Також проводиться 

визначення наявності ртуті, свинцю, кадмію та миш’яку колориметричним методом або 

методом інверсійної вольтамперометрії. 

Таким чином, фізико-хімічний контроль якості декоративної продукції для губ, а саме 

губної помади, є необхідним та обов’язковим етапом випуску нової продукції та актуальним 

завданням для перевірки наявного ринку цього косметичного виробу, що сприятиме 

збереженню здоров’я людини. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ХЛОРОГЕНОВОЇ КИСЛОТИ  
У ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБАХ МЕТОДОМ ТШХ  
З ЛЮМІНЕСЦЕНТНИМ ДЕТЕКТУВАННЯМ 

Полуденна А.Я.1, Лесик І.П.2, Кеда Т.Є.1 
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08320, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, вул. Бориспільська 9. 

 

Хлорогенова кислота (ХК) має широкий спектр біологічної активності і є одним з 

найбільш важливих похідних коричних кислот, які у великій кількості присутні в плодах, 

особливо в кавових зернах. ХК входить до складу різноманітної лікарської сировини, яка є 

основним компонентом в препаратах рослинного походження, що ставить завдання розробки 

точних, селективних та чутливих методів контролю якості, зокрема кількісного визначення 

компонентів на різних етапах. 

Стандартна ТШХ методика, регламентована Державною Фармакопеєю України, дає змогу 

лише ідентифікувати сполуки після їх розділення без кількісного визначення. Крім того 

люмінесцентний індикатор, що використовується стандартом, окиснюється з часом, що 

зменшує аналітичний відгук та унеможливлює детектування при сталій довжині хвилі. Тому 

актуальною є розробка нової ТШХ методики із залученням фотостабільних люмінесцентних 

сполук, придатної для одночасного як якісного, так і кількісного визначення активних 

компонентів рослинної сировини та ліків на їх основі. 

У роботі було досліджено люмінесценцію сполук на основі 6-(N,N-диетиламіно)-1,2,3,4-

тетрагідроксантилієвої системи як проявників для хлорогенової кислоти у твердій фазі. 

Обрано оптимальний реагент, що характеризується високими квантовими виходами у 

розчині, є фотостабільним та забезпечує стійкий аналітичний сигнал на поверхні протягом 

тривалого часу зберігання.  

Розроблена ТШХ методика, що дає можливість одночасно ідентифікувати і кількісно 

визначати ХК у препаратах рослинного походження. Межа виявлення хлорогенової кислоти 

становить 0,2 мг/мл, що за чутливістю переважає відомі аналоги. Методика була успішно 

апробована при аналізі лікарського препарату «Вазавітал». 
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Визначити індивідуальний барвник досить просто. Але набагато більш складною 

проблемою є визначення барвників у суміші. У випадку коли, спектри барвників повністю 

або дуже сильно перекриваються, запропоновано багато способів математичної обробки, але 

продовжуються спроби віднайти найбільш прості і ефективні методи. Для визначення суміші 

барвників було використано метод Ratio Difference та ізобестичної точки. 

Одночасне визначення барвників методом Ratio Difference засноване на використанні 

відносин спектрів поглинання двох речовин. При розподілі одного спектра на інший 

отриманий спектр виключає інформацію про речовину B (Е124) і є вже функцією тільки 

концентрації речовини А (Е110). Після поділу спектрів серії градуювальних розчинів 

речовини на спектр речовини B (Е124) виходить серія спектрів, яка служить для побудови 

градуювальних залежностей. У цьому спектрі вибирають 2 відповідні довжини хвилі, для 

яких різниця поглинань є найбільшою і будують залежність цієї різниці від концентрації 

речовини A (Е110). При відніманні другий доданок зникає, так як його величина не залежить 

від довжини хвилі [1]. 

Модельні суміші готували методом розведення. Вихідний розчин з концентрацією 100 

мкг/мл, відбирали піпеткою, та доводили до мітки у колбі на 25 мл. Було приготовлено 5 

модельних сумішей. Концентрацію барвників визначали за градуювальними графіками. 

Результати визначення барвників жовтий “Захід сонця”(Е110)  та Понсо 4R  в модельних 

сумішах методом Ratio Difference  наведенні в таблиці 1 [2]. 

Таблиця 1. – Результати визначення вмісту барвників Е110 та Е124 у модельних сумішах 

методом Ratio Difference . 

Е110 мкг/мл Е124 мкг/мл Правильність у % 

Введено  Знайден

о  
Введено  Знайдено  

Е110 Е124 

         3       2,9           13           12,9 97 97 

         5       4,8          11           10,7 96 97 

         7       6,9           9             8,8 99 97 

         9       8,8           7             7,0 97 100 

        11      11           5 4,9 100 98 

Для визначення вмісту барвників  методом  ізобестичної точки було приготовлено 5 

модельних сумішей з концентраціями: 3, 5, 7, 9, 11 мкг/мл.. Встановлено діапазон 

концентрацій компонентів, при якому дотримується принцип адитивності оптичних густин. 

Для реалізації методу підібрані довжини хвиль з максимальною відмінністю коефіцієнтів 

поглинання окремих компонентів. Правильність визначення барвників методом  ізобестичної 

точки варіювала в діапазоні концентрацій від 95% до 106%, а методом Ratio Difference - від 

96% до 100%. 

Література: 
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«Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи»  19 квітня 2018 р., м. Шостка. С.27. 

[2] Протасюк Є.В., Сидорова Л.П. Одночасне спектрофотометричне визначення барвників Е110 та Е124 у 
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ХРОМАТОГРАФІЧНЕ РОЗДІЛЕННЯ ОПТИЧНО АКТИВНИХ 
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 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; irynapuhach20@gmail.com 

 

Сультами, циклічні сульфонаміди, виявляють антибактеріальну, противірусну, 

протипухлинну активність. Також діють як діуретики, гіпоглікеміки, антисептики, 

антипсихотропні засоби, є інгібіторами карбоангідрази (СА), циклооксигенази-2(СОХ-2), 

протеази. 

Незважаючи на різноманітне фармакодинамічне застосування, сульфонаміди майже не 

зустрічаються в природі. Відомо лише 8 природних сполук, що містять сульфонамідний 

фрагмент.  

Відомо, що сполуки, які містять хіральні стереогенні центри одного і того ж 

фармакологічного засобу, можуть проявляти різну фармакологічну активність на різних 

рецепторах та системах. Хіральність також впливає на фармакологічні процеси, зокрема на 

фармакодинаміку та фармакокінетику. Тому синтез і застосування нових сульфонамідів, що 

містять стереогенний центр, є актуальним завданням.  

Поширеним способом отримання індивідуальних ізомерів вбачається хіральне розділення 

сполук із застосуванням високоефективної рідинної (ВЕРХ) та надкртитичної флюїдної 

(НФХ) хроматографії. Для сполук тіадіазепінового ряду порівнювали ефективність та 

селективність розділення рацематів методами ВЕРХ та НФХ. Застосували кілька типів 

комерційно доступних нерухомих фаз для оптимізації умов хроматографування. Встановили 

оптимальні умови елюювання низки похідних сультамів, вперше синтезованих на кафедрі 

органічної хімії КНУ імені Тараса Шевченка [1]. Нерухомі фази на основі полісахаридів 

проявляють найбільшу спорідненість та селективність до досліджуваних сполук методами 

ВЕРХ та НФХ. 

При масштабуванні умови хроматографування для НФХ режиму є більш відтворюваними 

порівняно з ВЕРХ. Значною перевагою є менший час розділення рацематів та використання 

екологічних розчинників. Оптична чистота одержаних індивідуальних оптично активних 

сполук обома методами становить більше 95 %, що підтверджено методами ВЕРХ та НФХ 

аналізу та отриманими кутами обертання. 
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Гідроген пероксид відіграє важливу біологічну роль в природі. В живих організмах H2O2 

впливає на клітинний метаболізм, виконує регуляторні функції, а також широко відомий, як 

продукт окиснення багатьох органічних речовин, що каталізуються оксидазами. 

Основними недоліками сучасних методів визначення H2O2 є довготривалість, висока 

вартість обладнання та потреба в кваліфікованому персоналі. Тому суттєвий інтерес 

викликають вольтамперометричні сенсори на основі модифікованих планарних електродів. 

Вони вирізняються високою чутливістю, селективністю, є недорогими та простими у 

використанні. Однак, все ще відкритим залишається питання підвищення чутливості та 

селективності таких систем через високий потенціал окиснення Н2О2 та швидке вимивання 

модифікаторів з поверхні електрода. Відомо, що частинки CuO є каталізаторами окиснення- 

відновлення гідроген пероксиду. На поверхні електрода їх можна міцно закріпити за 

допомогою плівки SiO2, одержаної методом золь-гель синтезу. 

Метою роботи була розробка чутливого елемента вольтамперометричного сенсора для 

визначення Н2О2 на основі планарних вуглецевих  електродів, модифікованих CuO і плівкою 

SiO2. 

Частинки CuO було синтезовано методом гідротермального синтезу. Отримані частинки 

було досліджено методами скануючої електронної мікроскопії (частинки знаходились у 

вигляді агрегатів, діаметром 100±50 нм), трансмісійної електронної мікроскопії (діаметр 

агрегатів 124±186 нм, виявлено присутність агрегатів з діаметром до 700 нм) та методом 

рентгеноструктурного аналізу (частинки CuO мають кристалічну структуру, середній розмір 

кристалітів 18 нм). Планарний вуглецевий електрод (nanoSPCE) було модифіковано 

композитною плівкою CuO-SiO2 за методом електроіндукованого осадження [1]. 

Електрохімічні властивості частинок СuO досліджували методом циклічної 

вольтамперометрії. На nanoSPCE-CuO-SiO2 електроді за відсутності Н2О2 спостерігали пік 

відновлення Cu(II) до Сu(I) при Еred=-0,42В та пік окиснення Сu(I) до Cu(II) при Еох=-0,24В у 

фосфатному буфері, рН 6,8. На вольтамперограмі фосфатного буфера немодифікованого 

nanoSPCE  подібні піки не спостерігались. В присутності гідроген пероксиду, на nanoSPCE-

CuO-SiO2 катодний струм при -0,42В помітно зростає, що свідчить про каталітичну природу 

піку.  

Результати, отримані  методом циклічної вольтамперометрії, показали, що межа 

виявлення Н2О2 на модифікованому електроді (МВ=1,22*10-5М) на порядок менша, ніж на 

немодифікованому електроді. Потенціал відновлення Н2О2 на модифікованому електроді 

майже в 2 рази більший, ніж на немодифікованому: Е= -0,42  і -0,81В відповідно. Відносне 

стандартне відхилення в умовах збіжності становить 1,39% (С(Н2О2 )=5*10-4 М, n=15). 

Стабільність сигналу спостерігалась протягом 5 місяців. 

Розроблений  сенсор на основі  nanoSPCE-CuO-SiO2 дозволяє детектувати мікрокількості 

гідроген пероксиду в модельних розчинах, є простим у використанні, а також придатний для 

багаторазових вимірювань. У перспективі електрод може бути модифікований  оксидазними 

ферментами  і використаний як вольтамперометричний ензимо-сенсор для селективного 

визначення органічних речовин. 

[1] Kornii, A.; Saska, V.; Lisnyak, V. V.; Tananaiko, O. Carbon Nanostructured Screen-Printed 

Electrodes Modified with CuO/Glucose Oxidase/Maltase/SiO2 Composite Film for Maltose 

Determination. Electroanalysis 2020, 1–13.  
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РОДАМІНОМ B 
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Завдяки своїм унікальним властивостям Бісмут застосовують в багатьох сферах 

промисловості: хімічній та фармацевтичній промисловості, металургії, електроніці та 

ядерній техніці. Зважаючи на широке застосування цього елемента, контроль його вмісту у 

всіх сферах його застосування є дуже важливим.  Більшість відомих спектрофотометричних 

та люмінесцентних методик аналізу, що використовуються для визначення бісмуту у 

бісмутовмісних рудах і концентратах, характеризуються недостатньо високою чутливістю та 

селективністю, є трудомісткими, тому ця проблема є досі актуальною. 

Розроблений флуоресцентний метод визначення Bi(III), який ґрунтується на утворенні 

іонного асоціату (ІА) Родаміну В з йодидним комплексом Bi(III). В ході реакції утворюється 

малорозчинна сполука ІА. За рахунок зближення  іонів барвника утворюються агрегати, що є 

причиною  гасіння флуоресценції Родаміну В. Одночасно зі зменшенням інтенсивності піку 

флуоресценції барвника при 580 нм з’являється пік резонансного розсіювання світла при 555 

нм, інтенсивність якого збільшується зі збільшенням концентрації іонів Bi(III).  

В результаті дослідження були встановлені оптимальні умови проведення реакції. 

Оптимальна довжина хвилі збудження – 555,79 нм. Найбільш високий сигнал флуоресценції 

Родаміну В був отриманий при концентрації 6×10-6 М барвника. При вивченні впливу 

концентрації йодиду було встановлено, що суттєве зниження флуоресценції контрольного 

розчину відбувається при концентраціях КІ більше 0,01 М. Водночас при менших 

концентраціях КІ комплексоутворення, а отже і подальше утворення іонного асоціату, 

проходить недостатньо повно. Отже для подальших експериментів використовували 0,01 М 

КІ. Не менш важливим є вибір оптимальної кислотності при проведенні реакції. 

Максимальний сигнал для реакції ІА Ві(ІІІ) з Родаміном В був отриманий для діапазону 

кислотності від 0,02 М до 0,08 М НСІ, значення інтенсивності флуоресценції для 

контрольного досліду майже не змінювалися я в цьому діапазоні, отже для подальшого 

дослідження була обрана концентрація кислоти 0,02 М. Сигнал флуоресценції майже не 

змінювався через 30 хвилин після початку реакції, тому цей час був обраний як 

оптимальний. 

Також нами була досліджена селективність реакції. Визначенню Ві(ІІІ) не заважають: 

5×10-5 М Mn2+, 5×10-5 М Ni2+,  5×10-5 M Co2+, 5×10-5 М Cu2+, 5×10-5 М Al3+,  

5×10-5 М Pb2+, 10-4 М Br-, 10-4 М Mg2+, 10-4 М Ba2+, 10-4 М Sr2+, 10-4 М Fe2+, 10-4 М Zn2+, 10-3 М 

Cl-. 

Градуювальний графік лінійний в діапазоні від 6×10-8 М до 5,6×10-7 М Ві(ІІІ), межа 

виявлення становить 1,24×10-10 М (26 нг/л) в кюветі на 1 см, R² = 0,9862. 

mailto:skokae98@gmail.com
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Недостатнє надходження жиру в організм людини призводить до порушення центральної 

нервової системи, послаблення імунологічних механізмів, змін шкіряного покриття, нирок, 

зору, скороченню тривалості життя. Водночас надлишкова кількість жиру в раціоні 

харчування призводить до ожиріння, атеросклерозу, жовчно-камяного та інших захворювань. 

Проведено порівняльний аналіз хімічних показників та жирно-кислотного складу 

рослинних олій вітчизняного та домашнього виробництва. У даній дипломній роботі 

розглядаємо найбільш поширенні рослинні олії як: соняшникова, гарбузова, лляна. Оскільки 

ці олії є загальнодоступними і багаті на Омега-3 (ліноленова кислота - 24-40%), Омега-6 

(лінолева кислота - 15-30%) та Омега-9 (олеїнова кислота - 50-60%) поліненасичені кислоти, 

які ще називають незамінними. 

Метою даної роботи було висвітлення сучасних фізико-хімічних методів встановлення 

контролю якості рослинних олій. Згідно з чинним стандартами, жирнокислотний склад олій 

визначається методом газової хроматографії. Цим методом досліджуються різноманітні 

жирні кислоти − із вмістом атомів карбону від 1 до 30 і вище, насичені, розгалужені, 

ненасичені, цис- і трансізомери, оксикислоти. Самі по собі жирні кислоти, особливо вищі, не 

мають достатньої летючості для проведення газохроматографічного аналізу, тому 

попередньо переводили їх у летку форму. Пробопідготовка заснована на лужному гідролізі 

тригліцеридів до вільних жирних кислот з подальшим отриманням за допомогою реакції 

етерифікації метилових ефірів жирних кислот. Отримані метилові ефіри хроматографували і 

визначали їхній склад за часом утримування піків на хроматограмах.  

Для визначення показників якості досліджуваних олії використовували стандартні методи. 

Пероксидне число визначали за ДСТУ ISO 3060:2001 [1], йодне число - за ДСТУ ISO 

3961:2004 [2], кислотне число – ДСТУ 4350:2004 [3]. Органолептичні властивості олій 

оцінювали за зовнішнім виглядом, кольором, запахом та смаком згідно ДСТУ 4536:2006 [4]. 

Визначення жирнокислотного складу проводили згідно ДСТУ ISO 5509:2002 [5].  

Було встановлено, що зразки даних видів олій за показниками пероксидного та йодного 

числа відповідають нормам ДСТУ4492:2005 [6]. 

 

Література 
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Метою роботи було синтезувати новий адсорбент SiO2-АФБК – кремнезем модифікований 

м-амінофенілбороновою кислотою (м-АФБК) – для селективного вилучення поліолів з 

екстрактів рослин. Представники поліолів, інозитоли, є біологічно активними речовинами 

[1], а методи їх селективного вилучення відсутні. Відомо, що молекули м-АФБК проявляють 

спорідненість до сполук з цис-діольними групами [2]. Тому силікагелі функціоналізовані м-

АФБК можуть бути потенційними для селективного вилучення поліолів. 

Синтез SiO2-АФБК проводили наступним чином: до 3 г попередньо отриманого SiO2 з 

ковалентно закріпленими хлорпропільними групами додавали водний розчин м-АФБК 

(0,7818 г в 100 мл води) з подальшим перемішуванням при 90 оС протягом доби. Тверду фазу 

відфільтрували, промивали діетиловим ефіром і висушували при 120 оС. Схема синтезу 

представлена на рисунку: 
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Отриманий нами SiO2-АФБК було використано для вилучення міо-інозитолу. Вилучення 

проводили з водних екстрактів люцерни та наступним визначенням методом газової 

хроматографії з мас-детектування (ГХ-МС) продуктів дериватизації N-метил-N-

(триметилсиліл)трифторацетамідом (МСТФА). Кількісне визначення міо-інозитолу 

проводили методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) з попередньою 

дериватизацією фталевим ангідридом. Для цього до міо-інозитолу додавали фталевий 

ангідрид (0,64 г) у присутності сечовини (0,25 г) у середовищі діоксану (2 мл). Реакційну 

суміш перемішували та витримували при 105 оС протягом 90 хв., охолоджували, додавали 12 

мл суміші СH3OH:H2O (1:1) та відразу хроматографували. Умови розділення ВЕРХ: об’єм 

проби 20 мкл, колонка Zorbax Eclipse XDB-C18, температура колонки 20 оС, рухома фаза 

CH3CN:H2O (30:70), швидкість потоку 1 мл/хв, λ = 230 нм [3]. 

В результаті проведених досліджень на прикладі міо-інозитолу встановлено, що 

отриманий нами SiO2-АФБК є перспективним адсорбентом для вилучення інозитолів із 

водних екстрактів рослинної сировини. 
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Основними напрямками роботи були дослідження та розробка оптичного зонду, 

придатного для візуалізації процесу зміни морфології бактерії Pseudomonas aeruginosa, 

викликаного дією антибіотиків, що діють на клітинну стінку, та дослідження змін в 

зовнішній мембрані бактерії протягом цього процесу. Зазначені дослідження було проведено 

з використанням технік оптичної мікроскопії (фазового контрасту) та флуоресцентної 

мікроскопії (флуоресцентна мікроскопія надвисокої роздільної здатності та накопичення 

точок для візуалізації в нанорозмірній топографії зі спектральним розширенням - sPAINT- 

spectrally resolved point accumulation for imaging in nanoscale topography).  

Для проведення експериментів методом флуоресцентної мікроскопії було обрано барвник 

Нільський червоний (Nile red). Молекули даного барвника погано флуоресцентні в розчині. 

Коли молекули прив'язуються до об'єкта, що підлягає зображенню, їх флуоресценція 

активується, і можна спостерігати флуоресцентну точку на зображенні, що відповідає 

випроміненню конкретної молекули флуорофору. Цей сигнал зникає, коли барвник 

від'єднується від зображуваного об’єкта, що в нашому випадку – зовнішня мембрана 

бактерії. Тому Нільський червоний може бути успішно застосований для візуалізації 

біологічних структур. 

Також, довжина хвилі флуоресценції барвника сильно залежить від локальної 

гідрофобності навколишнього середовища, де знаходиться дана молекула. Тому, зміни 

спектру випромінення від однієї молекули до іншої, відповідають різниці гідрофобності між 

місцями локалізації цих молекул, що дозволяє досліджувати гідрофобність мембрани в 

різних її частинах, використовуючи техніку sPAINT.  

В ході даної роботи було здійснено наступне: досліджено вплив дозування агенту, що діє 

на клітинну стінку, на динаміку зміни морфології; розроблено постановку та протокол 

експерименту для дослідження процесу зміни морфології з розділенням у часі; досліджено 

оборотність процесу зміни морфології після вилучення агенту, що діє на клітинну стінку; 

візуалізовано зовнішню мембрану бактерії з різними морфологіями; досліджено різницю 

спектрів флуоресценції барвника, що зв’язаний з мембраною бактерій з різними 

морфологіями.  
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Визначення амінокислот у харчових продуктах та біологічних рідинах відноситься до 

важливих завдань аналітичної хімії і пов’язане з контролем якості готової продукції, 

дослідженням метаболічних процесів та лабораторною діагностикою тощо. У переважній 

більшості випадків аналізовані об’єкти характеризуються високим вмістом супутніх 

небілкових компонентів та низькими концентраціями вільних амінокислот, що суттєво 

ускладнює їх кількісне визначення на фоні складних матриць. Одним із шляхів вирішення 

такої проблеми є попереднє концентрування амінокислот з наступним визначенням 

високоселективним хроматографічним методом. Амінокислоти відносяться до гідрофільних 

сполук, що суттєво обмежує використання класичної рідинно-рідинної екстракції для їх 

вилучення, тому альтернативою може стати міцелярно-екстракційне концентрування 

амінокислот у фазу неіонної ПАР. За даними літератури [1], для L-форм індивідуальних 

амінокислот, індекс гідрофобності (logP) яких знаходиться в межах від -4,5 до -3 ступені 

вилучення у міцелярну фазу НПАР складають 20-30%, а для амінокислот з logP в діапазоні 

від -2,5 до  1,5 вилучення у міцелярну фазу складає 40-60%. 

 Для селективного аналітичного визначення амінокислот використовується іонообмінна та 

обернено-фазова хроматографія. У варіанті обернено-фазової хроматографії необхідно 

проводити попередню дериватизацію амінокислот, що значно покращує розділення аналітів 

та умови їх детектування. Ортофталевий альдегід - класичний реагент для дериватизації 

амінокислот, його широке застосування зумовлене наступними перевагами: в м’яких умовах 

він швидко реагує з первинними амінокислотами з утворенням високофлуоресцентних 

продуктів, в той час як сам реагент власної флуоресценції не має. 

У роботі були оптимізовані умови утворення дериватів амінокислот з ортофталевим 

альдегідом у міцелярних розчинах НПАР. Було досліджено вплив основних 

експериментальних факторів на інтенсивність флуоресценції дериватів амінокислот, а саме: 

кислотності розчину, концентрації та природи НПАР. Максимальна інтенсивність 

флуоресценції спостерігалася за рН ≥8, а підвищення кислотності середовища зумовлювало 

розклад дериватів і за рН≤3 спектри флуоресценції не спостерігалися. Присутність НПАР у 

розчині практично не змінювала характер та інтенсивність спектрів флуоресценції, за 

винятком лізину. При дослідженні міжфазового розподілу спостерігалося підвищення 

ступенів вилучення досліджуваних дериватів амінокислот на ~10-15% у порівнянні з 

вільними амінокислотами. Так для гліцину, аргініну, серину, гістидину ступені вилучення 

сягали 40-50%, для ізолейцину, валіну, метіоніну ~65-75%. У роботі також оцінено 

можливість обернено-фазового хроматографічного визначення дериватів амінокислот у 

міцелярних концентратах. Отримані дані створюють передумови для розробки методик 

флуоресцентного та хроматографічного визначення ряду L-амінокислот з попереднім 

міцелярно-екстракційним концентруванням їх похідних з ортофталевим альдегідом у фазу 

неіонної ПАР Triton X-114 при температурі помутніння. 
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Малеїнімід і його похідні привертають увагу дослідників як у медичній, так і у 

аналітичній хімії. Гетероциклічні похідні малеїніміду показали можливість їх використання 

як потужних селективних інгібіторів глікоген-синтази-кінази бета-3 (фосфорилюючий та 

інактивуючий агент синтази глікогену) та нейропротекторних засобів, протипухлинних 

препаратів (карбоплатин), інгібіторів полі(АДФ-рибози)-полімерази-1 (фермент, що бере 

участь в репарації пошкоджень ДНК, іноді порушення в комплексі репарації призводять до 

канцерогенезу), інгібіторів циклооксигенази-2 (фермент, що забезпечує синтез простаноїдів, 

його інгібування послаблює симптоми запалення та болю). Відносна синтетична простота та 

потенційна біологічна активність відкривають широкий спектр можливостей застосування 

даних похідних в розробці широкого кола терапевтичних засобів. 

Похідні малеїніміду – перспективні зонди для біовізуалізації тіолів, а також 

флюоресцентні та колориметричні хемосенсори. Малеїніміди використовують як 

флюоресцентних міток для зв’язування білків, оскільки вони здатні приєднуватись до 

цистеїнових залишків з допомогою тіолових фрагментів. Вони характеризуються високою 

стабільністю, здатні легко функціоналізуватися та не порушують білкової структури 

значною мірою.  

Амінозаміщені малеїніміди утворюють новий клас високо емісійних сполук з великими 

Стоксовими зсувами (> 100 нм) та високими квантовими виходами (до ~ 60%). Їм притаманні 

спектральні зсуви залежно від зміни полярності оточуючого середовища та зменшення 

квантового виходу у протонних полярних розчинниках.  

Метою роботи було дослідити спектроскопічні характеристики нових сполук – 4-(R1-

аміно)-3-хлоромалеїнімідів. 

 Зареєстровано спектри поглинання амінохлоромалеїнімідів залежно від концентрації 

сполук у ДМСО, етанолі та ацетонітрилі, а також у водно-органічних сумішах. Встановлено, 

що завдяки наявності спряжених ненасичених зв’язків сполуки поглинають у області 350-450 

нм. Обробкою отриманих даних було розраховано молярні коефіцієнти поглинання і 

показано, що εmax становлять (5-15)∙104 л/моль∙см.  

Показано, що в наведених вище розчинниках дані сполуки, на відміну від 

дитіомалеїнімідів, майже не флюоресціюють. Зміна кислотності середовища також не 

впливає на флюоресцентні властивості  досліджуваних похідних. Отримані дані вказують на 

те, що введення у структуру нітрогену і хлору у 4 та 3 положення відповідно суттєво 

зменшує квантові виходи сполук у полярних розчинниках. 
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Солі оксалатної та фосфатної кислоти є в багатьох рослинах, в тканинах організму, 

флуорид є невід’ємною складовою кісток та входить до багатьох засобів для догляду за 

ротовою порожниною. Оксалати в організмі утворюються як продукти обміну речовин і 

виділяються з сечею. При порушенні мінерального обміну оксалати та фосфати беруть 

участь в утворенні каменів у нирках і сечовому міхурі. При цьому, важливим є не лише 

контроль даних показників у біологічних рідинах людини, але також моніторинг їх вмісту у 

продуктах харчування. Отже, визначення оксалату, фосфату та флуориду у сечі, плазмі крові, 

а також продуктах, що містять ці іони, є важливим завдання сучасної аналітичної хімії.  

В переважній більшості спектрофотометричних методик для визначення аніонів 

використовуються індикаторні реакції руйнування забарвлених комплексів. Похідні 

хромотропової кислоти утворюють інтенсивно забарвлені комплекси з високозарядними 

катіонами металів, що легко руйнуються в присутності аніонів-комплесоутворювачів. Одним 

з важливих недоліків методик є невисока їх вибірковість щодо аніонів. Відомостей щодо 

використання індикаторного комплексу Торію з Тороном І для визначення аніонів в 

літературі нами не знайдено. 

У даній роботі розроблені умови застосування індикаторного комплексу Th(IV) з Тороном 

І для непрямого спектрофотометричного визначення низки аніонів, зокрема оксалату, 

фосфату та флуориду. 

Методами молекулярної абсорбційної спектроскопії встановлено, що додавання оксалату 

та флуориду до розчину комплексу Th(IV) з Тороном I призводить до зміни забарвлення 

розчинів. Змінами у спектрах поглинання реагенту та комплексу відбуваються внаслідок 

знебарвленні комплексу Th(IV) з органічним реагентом. Збільшення концентрації аніону у 

розчині викликає зменшення оптичної густини у максимумі поглинання комплексу та 

відповідне її збільшення у максимумі поглинання реагенту. 

Встановлено, що при додаванні фосфату до індикаторного комплексу забарвлення 

розчинів поглиблюється, а у спектрах поглинання спостерігається поява нової смуги в 

довгохвильовій ділянці спектру, що може бути перспективним для розробки умов 

визначення фосфату в присутності флуориду та оксалату.  

У роботі оптимізовано ряд показників, що впливають на утворення та вихід даного 

комплексу. Досліджено вплив кислотності середовища та часу на досягнення рівноваги у 

системі, оптимізовано порядок введення реагентів та величину їхніх концентрацій, за яких 

спостерігається максимальний аналітичний відгук для визначення оксалату, фосфату та 

флуориду.  

Встановлено, що двократний надлишок сульфату, еквімолярний вміст ортофосфату та 

цитрату по відношенню до оксалату у досліджуваній пробі не заважають визначенню аналіту 

запропонованим методом. Встановлено основні метрологічні характеристики методики. 

Методику апробовано на стандартних розчинах.  

Таким чином розроблені умови можуть бути перспективними для визначення оксалату та 

флуориду у об’єктах різної природи.  

Вплив ортофосфату на спектральні характеристики індикаторного комплексу потребує 

подальших досліджень. 
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Рідинна екстракція широко застосовується при пробопідготовці зразків для вилучення і 

концентрування визначуваних сполук. Однак класична рідинна екстракція   вимагає 

застосовування великих об’ємів органічних розчинників, що робить екстракцію екологічно 

небезпечною для  навколишнього середовища та несе за собою проблему забруднення 

довкілля; твердофазна екстракція потребує застосування різних сорбентів та пристроїв для 

сорбції, що приводить до високої собівартості процесу. 

В аналітичній хімії на зміну класичним методам екстракції приходять методи 

мікроекстракції, до відмінностей яких відносять мініатюризацію, спрощення і 

пришвидшення процедури екстракції. Головною перевагою таких методів є зменшення 

об’єму проб за рахунок використання мікрокількостей реагентів і кількості розчинників та 

відповідно зниження вартості самого аналізу в цілому. Також перевагою мікроекстракції є 

високі коефіцієнти концентрування та ступені вилучення аналітів. Тому дисперсійна рідинна 

мікроекстракція (ДРМЕ) має широке використання в аналітичній хімії при вилученні і 

концентруванні в першу чергу органічних сполук [1]. Важливо те, що ДРМЕ добре 

поєднується з методами газової і рідинної хроматографії. 

Метою даної роботи було вивчення складу фаз при використанні різних органічних 

розчинників та дослідження повноти вилучення сполук різної полярності при дисперсійній 

рідинній мікроекстракції. Оскільки в мікроекстракційному процесі використовують два 

органічних розчинника різної полярності, що мають різну розчинність у воді, то обидва  

розчинники містяться в обох фазах: водній і органічній, але кількості розчинників суттєво 

відрізняються: в водній фазі залишається більша частина полярного розчинника, а в 

органічній фазі домінує неполярний розчинник [2]. В ході експерименту був визначений 

склад  фаз, а саме відсотковий вміст (v/v) розчинників у двох фазах, вивчено вплив деяких 

факторів на склад екстракційної фази, а саме: 

- Вміст електроліту (висолювача) 

- Природа екстракційного та диспергуючого розчинників 

- Об’єм екстракційного та диспергуючого розчинників 

- Час центрифугування та екстракції 

Показано, що при дисперсійні рідинній мікроекстракції в присутності 10%-го вмісту 

натрій хлориду ізо-пропанол може становити до 15% органічної фази, що утворена в 

основному хлороформом або метиленхлоридом, ацетонітрил  - до 30%, ацетон – до 40%.  

Результати проведених досліджень дають можливість знайти теоретичне підґрунтя  до 

вибору оптимальних умов дисперсійної рідинної мікроекстракції для вилучення органічних 

речовин різної полярності. 
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МІЦЕЛЯРНО-ЕКСТРАКЦІЙНЕ КОНЦЕНТРУВАННЯ 

ТРИФЛУРАЛІНУ, ПЕНДИМЕТАЛІНУ ТА ІЗОПРОПАЛІНУ 

ДЛЯ ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

Цихоцька О.С. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; tsykhotskaol@gmail.com 

 

Гербіциди динітроанілінового ряду, зокрема, трифлуралін, пендиметалін, ізопропалін 

широко застосовуються у агропромисловому комплексі для боротьби з однорічними одно- і 

дводольними бур’янами. Це можливо за рахунок їх здатності інгібувати синтез 

мікротубуліну - ключової речовини у процесі мітозу. Динітроаніліни дуже леткі та стійкі до 

впливу кислотного і лужного середовищ, проте деякі з них можуть повільно розкладатися 

при дії УФ-випромінювання, тому вони потребують негайного закладення в ґрунт. Проте, 

дані речовини здатні там накопичуватися, спричиняючи ураження кореневої системи 

майбутніх плодів. Згідно з дослідженнями Світової Організації Здоров’я гербіциди 

динітроанілінового ряду спричиняють окиснення гемоглобіну, руйнування еритроцитів, є 

токсичними для нирок й печінки, стимулюють пригнічення роботи центральної нервової 

системи. Генотоксичність динітроанілінів може призводити до розриву ДНК, втрати 

генетичного матеріалу та мутації. Означені властивості динітроаналінів обумовлюють 

необхідінсть їх постійного моніторингу в об’єктах навколишнього середовища та харчових 

продуктах. Оскільки вміст пестицидів в таких об’єктах досить низький, їх визначення 

фізико-хімічними методами потребує проведення попереднього концентрування на стадії 

пробопідготовки. У порівнянні з екстракцією органічними розчинниками, міцелярно-

екстракційне концентрування має ряд переваг, що обумовлюють ефективне застосування 

методу в практиці аналізу.  

Тому метою роботи було дослідження умов міцелярно-екстракційного концентрування 

трифлураліну, пендиметаліну, ізопропаліну для газохроматографічного визначення в 

об’єктах довкілля та харчових продуктах.  

У роботі були оптимізовані умови одночасного газохроматографічного визначення 

гербіцидів. Розроблена температурна програма (початкова температура аналізу 100°С, після 

чого зі швидкістю 20°С/хв підйом на плато при 180°С на 1 хв, вихід на друге плато при 

200°С на 2 хв зі швидкістю 8°С\хв, 240°С за 15°С/хв та підйом на плато при 300°С на 15 хв зі 

швидкістю 20°С/хв) дозволяє одночасне хроматографічне визначення  трифлураліну, 

пендиметаліну, ізопропаліну у міцелярних концентратах (коефіцієнти розділення  

хроматографічних піків Rs≥ 1). Як внутрішній стандарт використовували октадекан.  

У роботі були знайдені та оптимізовані умови для кількісного міцелярно-екстракційного 

вилучення пестицидів у міцелярну фазу. Встановлені залежності ступенів вилучення  

трифлураліну, пендиметаліну, ізопропаліну від кислотності вихідних розчинів, концентрації 

НПАР, температури та часу витримування розчинів на водяній бані, часу центрифугування. 

Отримані умови забезпечують 80-90%  міцелярно-екстракційного вилучення трифлураліну, 

пендиметаліну, ізопропаліну з водних розчинів. В запропонованих умовах досягнута 

можливість визначення 0,025 мкг/л пестицидів, що дозволяє використовувати їх в практиці 

аналізу харчових продуктів.  
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ЙОДОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ  
КОНСЕРВАНТУ Е220 В СУХОФРУКТАХ 

Вільчинська І.С., Грищук Д.С., Юрченко О.М. 
Східноєвропейський національний університет  

43025, Луцьк, пр. Волі, 13; Vilchynska.Ivanna@eenu.edu.ua 

 

Для тривалого збереження харчових продуктів використовують харчові консерванти. Для 

захисту овочів та фруктів від передчасного потемніння і гниття використовують діоксид 

сірки Е220. Ним обкурюють склади та овочесховища, обробляють практично всі види 

цитрусових перед транспортуванням. Добавка E220 застосовується також при промисловому 

виробництві сухофруктів. Вона зберігає яскравий вигляд плодів, запобігає гниттю, 

пригнічує ріст пліснявих грибів, дріжджів та анаеробних бактерій. В кислому 

середовищі антимікробна дія зростає. В Україні використання діоксиду сірки (Е220) 

дозволено. 

Проте, як кожен консервант, діоксид сірки має ряд негативних чинників. Добавка E 220 

токсична. Центр науки в інтересах суспільства (CSPI) у США вважає, що ряду людей слід 

уникати вживання добавки E 220, оскільки вона руйнує вітамін B1 і, найголовніше, може 

викликати важкі алергічні реакції, особливо у астматиків. Для людини встановлена 

безумовно допустима добова доза  Е220 (у перерахунку на двоокис сірки) до 0,35 мг і 

умовно допустима – 0,35-1,50 мг на 1 кг маси тіла людини. Середня летальна доза 2000 

мг/кг, клас токсичності 4. 

Метою нашої роботи є визначення вмісту сірчистої кислоти у різних сухофруктах. 

Використовували  йодометричний метод визначення з візуальним титруванням для 

світлозабарвлених проб. Для збільшення точності визначення, використовували розчин йоду 

з концентрацією в 10 та 20 разів меншою, порівняно з зазначеною в методиці [1].  

Результати досліджень подано в таблиці. 

 

Назва продукту Виробник, маса пакування,  Зазначений 

виробником вміст 

діоксиду сірки 

Масова частка 

діоксиду сірки, 

% 

Манго сушений (цукор, 

лимонна кислота) 

Winway.ua, 100 г 

 

0,01% 0.0152 

Фінікі з кісточкою  Winway.ua, 100 г Не вказано 0,0376 

Курага  Winway.ua, 100 г Оброблено 0,2412 

Фінікі сушені з 

кісточкою, Іран, Fozzy 

ТОВ кондитерська фабрика 

«Дружківська», 125 г 

менше 0,1% 0,0382 

Ізюм, Узбекистан, 

Fozzy  

ТОВ кондитерська фабрика 

«Дружківська», 125 г 

менше 0,1% 0,0275 

Виноград сушений 

Ізюм світлий  

ТОВ Нова-Пак, с Зоря 

Рівненська обл., 100 г 

менше 0,01% 0,0073 

Курага  Bozkale Gida LTD,  

Туреччина, 5 кг 

Не вказано 0,0976 

Оскільки допустима норма сірчистого ангідриду в необроблених продуктах становить 100 

мг/кг продукту, то згідно даних досліджень практично всі сухофрукти мають підвищений 

вміст сірчистого ангідриду та потребують попередньої обробки (промивання чи замочування 

у воді).  

 

Література 
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АМІНОКИСЛОТ У МОЛОЦІ 
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Молоко та молочні продукти відносяться до найбільш цінних харчових продуктів. Наразі 

набуває поширення підміна молока його відновленим аналогом, тобто «молоком», 

одержаним із сухих сумішей. Для ідентифікації такого роду підробок часто необхідне 

складне аналітичне обладнання, таке як ВЕРХ-МС/МС, яке є занадто дорогим для рутинного 

використання і потребує висококваліфікованого персоналу. Останнім часом все більшої 

популярності набувають спектральні методи визначення фальсифікацій, такі як 

спектроскопія близької та середньої ІЧ областей у поєднанні з хемометричними методами. 

Метод молекулярної емісійної спектроскопії є простим у використанні, зазвичай експресним, 

дуже чутливим та відносно недорогим. Він дає можливість отримання важливої інформації 

відносно хімічних і фізичних властивостей, а також щодо комплексних змін у молоці. В 

літературі відомі приклади для пошуку певного роду фальсифікатів молочної продукції 

даним методом [1].  

Метою даної роботи було дослідження можливості застосування  молекулярної емісійної 

спектроскопії для скринінгового визначення фальсифікації молока методом добавки 

відновленим його аналогом. 

Основними флуорофорами молока є ароматичні амінокислоти, продукти реакції Майяра, 

нікотинамідаденіндинуклеотид/ флавінадениндинуклеотид (NADH/FADH) та рибофлавін.  

З метою пошуку додаткових цільових маркерів на додавання сухого молока нами була 

проведена дериватизація основних амінокислот молока, були приготовані відповідні розчини 

та оптимізовано параметри приладів для вимірювання спектрів випромінювання 

флуоресцентного продукту. Було визначено, що ортофталевий альдегід реагує з первинними 

амінокислотами в присутності меркаптанового кофактора (як пр. меркаптопропіонової 

кислоти) даючи високо флуоресцентні 1-алкілтіо-2-алкілзаміщені ізоіндоли, максимум 

флуоресценції яких помічений при 457 нм після збудження при 440 нм. Пробопідготовка 

зразків включала осадження білку при рН 4,5-4,6 ацетатним буферним розчином та 

центрифугування. Після осадження казеїну при рН 4,5-4,6, дериватизацію проводили у 

попередньо приготованому дериватизуючому розчині, що був настояний протягом 2 годин та 

боратному буфері рН 9,18 за 15 хвилин до детектування. У роботі досліджено зміни у 

спектрах флуоресценції молока при термічній обробці від 57 до 100 °С в часовому діапазоні 

0,5 – 30 хв. Встановлено, що найбільші зміни відбуваються у діапазоні довжин хвиль 

поглинання 280-290 нм та флюоресценції 330-420 нм, що відповідає флуоресценції білків та 

триптофану 

Для обробки спектральних даних було застосовано хемометричні методи, зокрема метод 

головних компонент. Перевірку придатності методів флуоресцентної спектроскопії для 

виявлення фальсифікатів було проведено шляхом аналізу комерційних зразків 

пастеризованого молока та штучно фальсифікованих з додаванням відновленого (сухого) 

молока. Показана перспективність використання методу молекулярної емісійної 

спектроскопії для виявлення фальсифікатів з такими маркерами як триптофан, продукти 

Майяра та дериватизовані амінокислоти. 

 

Література 
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ДОБАВОК ТА ТОКСИКАНТІВ У ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ 

Івасюк Х.В., Данилюк Н.В., Татарчук Т.Р. 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника»;ivashris1998@gmail.com 

 

Тема продуктів харчування завжди була актуальною, на даний час люди можуть 

розпізнати безліч смаків та запахів, однак ми не в змозі розпізнати токсичні речовини.  

Хімічні речовини - це важливі складові для всього світу. Все живе, включаючи людей, 

тварин і рослини, складається з хімічних речовин. Вся їжа складається з хімічних речовин. 

Хімічні речовини у їжі, в основному, нешкідливі і часто бажані - наприклад, такі поживні 

речовини, як вуглеводи, білок, жир і клітковина складаються з хімічних сполук. Багато з них 

потрапляють природним шляхом і позитивно впливають на загальний стан організму. 

Проте хімічні речовини можуть мати різноманітні токсикологічні властивості, деякі з яких 

можуть спричинити навіть смерть. Вчені допомагають захиститися від цих шкідливих 

наслідків, встановлюючи норми ГДК. На сьогодні хімічні речовини відіграють важливу роль 

у виробництві та консервації їжі. Зокрема, харчові добавки можуть, наприклад, продовжити 

термін зберігання продуктів; інші, наприклад, барвники, можуть зробити їжу більш 

привабливою. Харчові добавки та ароматизатори використовують для того, щоб зробити їжу 

смачнішою. Проте це все негативно впливає на людський організм, спричинюючи токсичну 

дію.  

Деякі рослини та гриби природним шляхом виробляють токсини, які можуть 

забруднювати сільськогосподарські культури та становити загрозу для здоров'я людини та 

тварин. Таким чином, люди також можуть піддаватися впливу як природних, так і 

техногенних хімічних сполук, що знаходяться на різних рівнях навколишнього середовища, 

наприклад. у ґрунті, воді та атмосфері. Найбільшу небезпеку несуть промислові 

забруднювачі, такі як діоксини та діоксиноподібні поліхлорбіфеніли (PCB).  

Тому визначення вмісту харчових добавок та токсичних речовин у продуктах харчування 

є актуальним.  В даному дослідження використано низку аналітичних методів, які мають 

високу чутливість, точність, простоту визначення і доступність. Зокрема, проведено 

визначення катіонів Pb2+ у м’ясних виробах спектрофотометричним методом; визначення 

хлориду натрію у сирах кондуктометричним методом; визначення хлориду натрію у сирах 

аргентометричним методом. Визначення катіонів плюмбуму(ІІ) грунтується на одержанні 

сульфату плюмбуму, його розчиненні в ацетаті амонію і подальшій взаємодії з хроматом 

калію, яка супроводжується утворенням малорозчинного хромату плюмбуму. Гранично 

допустима концентрація плюмбуму в м'ясі та м'ясних виробах ставить 0,5 мг/кг. Після 

проведеного аналізу жодний зразок м’ясних виробів виробників Івано-Франківської області 

не перевищує ГДК. 

Визначення вмісту солі в продуктах сирного виробництва здійснювали титрометричним 

та кондуктометричним методом, який характеризується оперативністю контролю якості 

сичугових сирів. Варто відмітити, що даний експрес-метод дозволяє визначати концентрацію 

у сирній витяжці саме натрій хлориду, а не загальний вміст сухих речовин. Концентрацію 

солі знаходили за допомогою калібрувального графіку, побудованого у координатах 

електропровідності водної витяжки сичугового сиру в залежності від вмісту в ній солі. Як 

показали результати експерименту похибка вимірювання не поступається титрометричному 

методу, а його переваги полягають у значному скороченні часу на виконання аналізу та у 

відсутності необхідності застосування дорогих реактивів, у першу чергу, аргентум нітрату. 

Аналіз зразків сирних виробів виробників Івано-Франківської області показав, що вміст солі 

у пробах знаходиться у діапазоні від 0,1 до 7 %, і не перевищує значення ГДК. 
[1] Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 19, ст. 98) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр 

mailto:ivashris1998@gmail.com
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При розробці методик сорбційно-спектроскопічного визначення речовин зручними є 

гетерогенні системи на основі сорбентів модифікованих органічними реагентами. При виборі 

сорбенту враховують такі його властивості як: тип і природа матриці, наявність відповідних 

функціональних груп на поверхні, загальна обмінна ємність, умови експлуатації (рН, 

температура тощо). До того ж, варто приймати до уваги фізико-хімічні особливості поверхні 

сорбенту та сорбату. Насамперед це просторова структура молекул, яка може істотно 

впливати на фізико-хімічні процеси в таких системах. Враховуючи це, уваги заслуговують 

хлориди 2,4-заміщенних 6,7- та 7,8-дигідроксибензопірилію - о-діоксихроменоли (ДОХ), які 

застосовують в практиці хімічного аналізу в якості реагентів для спектрофотометричного 

визначення іонів ряду полівалентних металів (молібдену, вольфраму, купруму тощо).  

Метою даної роботи є встановлення особливостей сорбційного вилучення хлоридів 6,7-

дигідрокси-2,4-диметилбензопірилію (ДМДОХ), 6,7- дигідрокси-2-метил-4-

фенілбензопірилію (МФДОХ) та 6,7-дигідрокси-2,4-дифеніл-бензопірилію (ДФДОХ) 

поверхнею органополімерних сорбентів (КУ-2-8, КБ-4п-2, АВ-17-8) у статичному режимі.   

Дослідження особливостей формування адсорбційних шарів при модифікації іонітів 

проводили при варіюванні: рН (3÷9), температури (239÷313 К), початкової концентрації ДОХ 

(1.10-5÷14.10-5 моль/л) і попередньо оптимізованих масі та діаметрі зерен іонітів, а також часу 

контакту фаз. Залишкову концентрацію ДОХ в рівноважних розчинах контролювали 

спектрофотометрично. На підставі отриманих ізотерми сорбції розраховані термодинамічні 

параметри досліджених систем (ΔGº, ΔHº, ΔSº), які вказують на самочинний характер 

процесу сорбції, який супроводжується переважно планарним розташуванням молекул ДОХ 

щодо поверхні сорбенту, а при збільшенні температури їх можливої переорієнтацією, що 

підтверджується величинами констант адсорбційної рівноваги та значеннями граничної 

адсорбції.  

Таким чином, встановлені особливості сорбційного  вилучення ДОХ поверхнею 

органополімерних іонітів, дозволяють стверджувати про можливість використання 

отриманих модифікованих іонітів в якості твердофазних реагентів в аналітичній практиці.  
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Кремнеземи з хімічно прищепленими органічними сполуками знаходять широке 

застосування в сорбції, каталізі, мембранних технологіях і різних варіантах хроматографії. В 
аналітичній хімії ідея поєднання переваг екстракційного та сорбційного процесів для тонкого 
розділення речовин з близькими властивостями втілюється в методах твердофазної і 
мембранної екстракції, обернуто-фазової та екстракційної хроматографії, які представляють 
собою окремі випадки розподілу речовини між гідрофільною і гідрофобною фазами. В якості 
гідрофобної фази використовують органокремнеземи (алкіловані кремнеземи – АК),  
поверхню яких гідрофілізують імпрегнуванням органічними полярними розчинниками. При 
цьому, на поверхні кремнеземної матриці залишаються вільні гідроксильні групи, а на 
алкільних фрагментах утворюється шар органічного розчинника-гідрофілізатора (ОР-
гідрофілізатор). Кожен шар на гідрофілізованій поверхні АК вносить свій внесок в процес 
сорбції і тому механізм сорбції на таких поліфункціональних поверхнях складний. 
Необхідною ланкою на шляху вдосконалення методів розділення та концентрування, 
розуміння, а значить і управління багатьма гетерогенними процесами за участю АК, є 
вивчення природи адсорбційних центрів АК, в тому числі оцінка ступеня участі в 
адсорбційному процесі прищеплених алкільних груп, залишкових силанольних груп 
кремнезема та ОР-гідрофілізатора. Застосовуючи в якості модельної матриці одну з  
найбільш хімічно однорідних різновидів кремнезему – аеросил, цілеспрямовано змінюючи 
довжину ланцюга прищеплених алкільних радикалів та природу розчинника-гідрофілізатора, 
за допомогою прямих адсорбційних методів можна отримати корисну інформацію про 
механізм екстракційно-сорбційних процессів  в організованих системах АК-ОР.  

Мета: дослідження впливу довжини алкільних радикалів органокремнеземів 
(диметилхлорсиланаеросил (ДМХСА) та Хроматон-N-AW-HMDS (модифікований аеросил 
гексаметилдисилазанолом)) та природи ОР-гідрофілізатора (етанол (Et), ацетонітрил (AcN), 
диметилсульфоксид (DMSO)) на сорбцію барвників – ксиленолового оранжевого (КО) 4 (2-
пиридилазо)-резорцина (ПАР), конго-червоного (КЧ) та пірокатехінового фіолетового (ПФ). 
Вибір барвників пов'язаний з їх розчинністю в зазначених ОР. 

Показано, що ступінь вилучення барвників збільшується зі збільшенням довжини 
вуглеводневого радикалу АК (товщини прищепленого шару), при цьому приповерхневий 
шар ОР-гідрофілізатора бере активну участь в перерозподілі сорбата між рідкої і твердої 
фазами. На поверхні АК ОР-гідрофілізатор утворює екстракційно-сорбційний шар, в який 
вибірково переходять сорбційно-активні форми барвників. Виявлена пряма залежність між 
розчинністю барвника в органічному розчиннику і ступенем його сорбції системою АК–ОР. 
Так в разі КО та КЧ, розчинність яких в етанолі обмежена, тонкий шар ОР на поверхні АК 
перешкоджає сорбції барвника системою АК–Et, а найбільша ефективність вилучення 
спостерігається при рН 5-6 для системи Хроматон–DMSO. Для ПАР, розчинність якого в 
AcN, Et, DMSO приблизно однакова, спостерігаються подібні тенденції сорбції на поверхнях 
АК-ОР. ПКФ, який погано розчинний в ацетонітрилі, найменше сорбується (до 20%) саме в 
системі ДМХСА–ACN. Таким чином, ОР-гідрофілізатор виконує як функцію гідрофілізатора 
поверхні, так і транспортну функцію – перенесення сорбата до сорбційнноактивних центрів 
на поверхні, що дає право говорити про сорбційну ефективність в цілому системи АК – 
полярний органічний розчинник. 
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Флуоресцентні зонди, чутливі до зміни рН середовища, знаходять широке використання в 

наукових дослідженнях хіміків, біохіміків та фізіологів. В останні роки відмічають 

актуальність дизайну зондів, що матимуть робочий діапазон у нейтральних та лужних 

значеннях рН. Перспективними з цією метою можуть бути похідні 

дициклопентано[b,e]піридинів, що завдяки жорсткій структурі центрального ядра і 

функціональним групам замісників здатні до флуоресценції, чутливої до зміни кислотності 

розчину. Метою даної роботи було дослідити люмінесцентні та оптичні властивості нових 

похідних дициклопентано[b,e]піридинів як потенційних флуоресцентних рН зондів.  

Встановлено, що сполуки добре розчинні у полярному апротонному розчиннику – 

диметилсульфоксиді (ДМСО). Показано, що у спектрах поглинання розчинів сполук у 

ДМСО наявні уширені смуги у діапазоні 300 – 410 нм. Розраховані молярні коефіцієнти 

максимумів поглинання становлять n·104 л·моль-1·см-1. Флуоресценція сполук 

характеризується максимумом емісії при  від 470 до 505 нм. Стоксів зсув перебуває в 

межах 70 ̶ 100 нм. залежно від типу бічних замісників. З використанням методу 

люмінесцентного титрування показано, що сполуки реагують на присутність лугу у розчині. 

Інтенсивність флюоресценції сполук зменшується при збільшенні лужності розчинів, що 

може бути використано для розробки чутливих зондів. Так, для диметиламінометильної- та 

пентаноїльної похідних лінійний інтервал відгуку становить від 10,2 до 11,0 одиниць рН. 

Швидкий аналітичний відгук і оборотність системи вказують на перспективність 

використання нових похідних дициклопентано[b,e]піридинів як флуоресцентних зондів. 
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Порфірини і металопорфірини є поширеними сполуками і мають велике біологічне 

значення. Різноманітність корисних властивостей порфіринів пов’язана з особливостями їх 

будови. Одним з представників порфіринів є тетрафенілпорфірин (ТФП), що є аналогом 

природних порфіринів. ТФП є гідрофобною сполукою, легко синтезується і утворює 

комплекси з різними іонами металів[1]. Наразі актуальним вбачається вивчення 

спектросокпічних та електрохімічних характеристик комплексів ТФП з 3d-металами для 

подальшого їх використання як чутливих елементів оптичних та електрохімічних сенсорів. 

Такий вибір обумовлений тим, що порфірин може легко взаємодіяти з катіонами з 

несиметрично заповненими d- або f-орбіталями, утворюючи дативні π-зв'язки, що 

призводить до різкого зростання стійкості координаційної сфери[2].  
Метою роботи було дослідження взаємодії похідного ТФП з іонами Cu(II), Fe(III) і Zn(II) 

спектроскопічними методами для подальшого застосування отриманих комплексів як 

чутливих елементів хімічних сенсорів. 

Дослідивши спектрофотометричні і люмінесцентні характеристики ТФП до та після 

взаємодії із спиртовими розчинами 3-d металами, зроблено висновок про утворення 

комплексів між ТФП та іонами досліджених металів. Встановлено, спектри поглинання 

порфірину і його комплексів з дослідженими металами є чутливими до кислотності 

середовища. При збільшенні кислотності спостерігали появу смуги при довжині хвилі 434 нм 

та зменшення смуги Сорі. Це пов’язано з протонуванням одного третинного азоту ТФП у 

слабо кислому середовищі. Умовна константа дисоціації протонованої форми ТФП, 

отримана  графічним і розрахунковим методами,  становить 3.91 і 3.74 відповідно.  

Із використанням методу Бента - Френча визначено склад утворених комплексів ТФП  з 

іонами металів у нейтральному середовищі. За оптимальних умов взаємодії утворюються 

комплекси із співвідношенням компонентів метал: порфірин=1:1.  

Досліджено вплив відновників на систему порфірин-іон металу. У присутності 

аскорбінової кислоти спектри поглинання порфірину не змінювались, тоді як у спектрах його 

комплексів з Cu (II) i Fe (III) спостерігали різке зниження інтенсивності смуги Сорі та 

зникнення Q-смуг. Такі зміни зумовлено відновленням іонів металів та можливою 

перебудовою комлпексів.  

Отримані результати свідчать про перспективність викориситання досліджених 

комплексів у вольтамерометричних методах аналізу. 
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Бурхливий розвиток відновлюваної енергетики все частіше привертає до себе увагу у 

всьому світі оскільки захищає довкілля та належить до енергозберігаючих технологій. Серед 

технологій термохімічної конверсії біомаси, піроліз є особливо привабливим способом 

отримання рідкого палива або теплової енергії. В результаті піролізу біомаси утворюється 

біочар - деревне вугілля з низькими текстурними характеристиками. Це дешевий і доступний 

матеріал, який можна виготовити з майже будь-яких біологічних відходів, наприклад, 

рисового лушпиння, шкаралупи кокосового горіха і т.д.  

Основна ідея даної роботи полягала в розробці методології приготування пористого 

активованого вугілля (АС) з біочару, який є продуктом переробки лушпиння соняшникового 

насіння. Для вдосконалення процесу приготування вуглецевих адсорбентів, традиційну 

карбонізацію поєднували з попередньою обробкою в поєднанні з хімічною активацією 

(HNO3 та NaOH) з отриманням адсорбентів із поліпшеними текстурними параметрами. 

Адсорбційні властивості отриманих в результаті хімічної активації АС тестували за 

допомогою універсального модельного аналіту – метиленового синього.  

Для встановлення впливу кислотно-основної та термічної обробки на їхню пористу 

структуру вивчено ізотерми ад/десорбції азоту та проведено ІЧ спектроскопічні дослідження 

вихідних та оброблених біочарів. Ізотерми адсорбції азоту вихідного біочару належать до I 

типу згідно з класифікацією ЮПАК, що свідчить про непористіть зразків з питомою площею 

поверхні до 20 м2/г. Встановлено, що поєднання кислотно-основної обробки зразків з 

карбонізацією протягом 2 год при 600 С дає змогу збільшити площу поверхні зразків у 

понад 20 разів. Збільшення вмісту кисневмісних груп підтверджується уширенням смуги в ІЧ 

спектрах в діапазоні 3300-3500 см-1. Подальша хімічна активація збільшує площу поверхні 

зразка до 1100 м2/г. В той же час, ізотерми ад/десорбції N2 набувають форму ІV типу, що 

говорить про появу макро- та мезопор на поверхні вуглецевого матеріалу. Параметри 

пористої структури та концентрація обмінних центрів одержаних зразків суттєво вплинули 

на сорбційні властивості та рН сорбції.  

Залежність величин адсорбції від pH як для карбонізованих, так і для кислотно-основно 

оброблених зразків мала доволі складний характер. До рН=3,5 адсорбції барвника для 

карбонізованих зразків була незначною, зі збільшенням рН до 6-7 сорбція МС суттєво 

збільшувалась й залишалась стабільно високою до рН=10. З одного боку це пояснюється 

різними формами знаходження барвника у водних розчинах при зміні рН, а з іншого - 

особливостями хімії поверхні одержаних адсорбентів. Встановлено, що вилучення барвника 

на карбонізованих зразках значно вища, ніж для зразків, що пройшли лише кислотно-

основну обробку. Максимальну адсорбційну ємність досягнуто для зразків, що активовано 

азотною кислотою. Одержане активоване вугілля не поступається комерційному зразку як за 

адсорбційними, так і кінетичними параметрами. Про значну сорбцію МС на поверхні 

активованого вугілля одержаного з біочару свідчить поява значної кількості 

характеристичних смуг поглинання груп барвника в ІЧ спектрі адсорбенту після 

використання (при рН 6,2). Таким чином, пошук технологічних критеріїв, які дозволять 

визначити оптимальні умови отримання активованого вугілля з оптимальними параметрами, 

економічний ефект/практичний результат, дозволить вирішити проблему щорічної утилізації 

соняшникових відходів та одержання недорогих та ефективних адсорбентів. 
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В останні роки забруднення водних об'єктів органічними забруднювачами, в тому числі й 

антибіотиками, та їх постійна присутність у продуктах харчування та питній воді, спонукала 

до рішення цієї проблеми. Перспективними для моніторингу органічних забруднювачів у 

різних матрицях є молекулярно імпринтовані полімери (МІП), які отримують 

співполімеризацією функціонального і зшиваючого мономерів в присутності темплату, яким 

виступає забруднювач. Далі темплат вимивають, а в полімерній 3D матриці залишаються 

центри зв’язування, які схожі на форму і розмір молекул аналіту. Внаслідок чого МІП мають 

молекулярну пам’ять по відношенню до цільового органічного забруднювача, а завдяки 

високому ступеню зшивання є жорсткими і стабільними. 

Метою роботи було на основі нових одержаних МІП різної гідрофобності, модифікованих 

іонними рідинами (ІР), розробити твердофазні екстрагенти для селективного сорбційного 

концентрування слідових кількостей органічних забруднювачів, на прикладі метиленового 

синього (МС) та антибактеріальних препаратів(левоміцетину, тетрацикліну і т.д.) з водних 

розчинів: 

IР
МС

 
Синтезовано МІП з використанням гідроксиетил-(MIP-HEMA) та метилметакрилату (MIP-

MMK) як функціональних мономерів та ряду іонних рідин (ІР), як селективних агентів до 

органічних забруднювачів. 

Одержані матеріали охарактеризовані методами скануючої електронної мікроскопії, ІЧ-

спектроскопії, низькотемпературної ад/десорбції азоту та термографічного аналізу. 

Показано, що МІП характеризуються розвиненою питомою площею поверхні до 480 м2/г та 

розміром пор до 10 нм. Адсорбційні властивості одержаних полімерних матеріалів тестували 

за допомогою метиленового синього (МС) в інтервалі рН від 2 до 8. При збільшенні наважки 

зразку ступінь вилучення МС покращувався, але при надлишковій кількості - сорбція 

погіршувалась за рахунок агрегації частинок та зменшення кількості центрів сорбції. 
Адорбційна ємність досліджених адсорбентів по відношенні до МС зменшується з 257,1 мг/г 

до 179,6 мг/г при наважці 50 мг в нейтральному розчині після чого стає постійною. Зразки 

МІП, що проявили найліпші адсорбційні властивості використані для вилучення та 

визначення суміші антибактеріальни препаратів різного ґенезу в статичному режимі.  
 

 

МІП 
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Відомо декілька способів виробництва ціаністого водню, один із них це каталітичне 

окиснення метану, аміаку і кисню на платиноїдному каталізаторі при високій температурі – 

метод Андрусова [1] та другий – прямий синтез метану й аміаку на платиновому каталізаторі 

– метод Дегуса [2]. 

Отримання ціаністого водню за методом Андрусова протікає на поверхні каталізатора, на 

основі металів платинової групи різного складу і форми [3-4] за високих температур. На 

сьогоднішній день цей метод досить мало вивчений і має великі перспективи для 

подальшого його вдосконалення.  

При дослідженнях процесу отримання HCN методом Андрусова виявлено, що ступінь 

перетворення реагентів у ціаністий водень залежить не тільки від початкової концентрації, а 

також і від її співвідношення у вихідної суміші. Доведено, що максимальна ступінь 

перетворення аміаку і метану досягається при співвідношенні компонентів аміак/метан в 

реакційній суміші, що дорівнює 1,08-1,1. Максимальний вихід ціаністого водню при 

окислювальному амонолізі метану при співвідношенні 1,1 становить 7,2%. Встановлено, що 

в промислових умовах необхідно проводити процес отримання ціаністого водню з невеликим 

надлишком одного з компонентів, а саме аміаку. Відзначимо, що невеликий  надлишок 

аміаку практично не впливає на вихід ціаністого водню, але при цьому істотно 

розширюються вибухобезпечні зони проведення процесу окиснювального амонолізу метану 

(дія аміаку перевершує відповідний вплив азоту, що сприяє утворенню невибухових і 

незаймистих метан-аміак-повітряних сумішей). Процес отримання ціаністого водню на 

заводах проводиться з надлишком аміаку щодо метану на 10%. 

Також було досліджено вплив температури на процес утворення ціаністого водню 

методом Андрусова. Результати дослідження впливу температури процесу окисного 

амонолізу метану на ступінь утворення ціаністого водню показують, що при температурі 

процесу 900-920 °С, ступінь перетворення ціаністого водню становить близько 7%, а при 

збільшенні температури ступінь утворення ціаністого водню трохи знижується і становить 

6,3-6,5%. На нашу думку це може бути пов'язано з процесом розкладання отриманого 

ціаністого водню відразу після каталітичного пакета в Встановлено, що підвищення 

температури процесу отримання ціаністого водню окислювальним амонолізом метану надає 

позитивний ефект на вихід цільового продукту в зоні реакції, що і призводить до зниження 

виходу ціаністого водню. 

Отримані результати досліджень можна використовувати на сучасних азотно-тукових 

комбінатах для оптимізації процесу синтезу ціаністого водню. 
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В останні роки синтезу металевих наночастинок приділялось багато уваги, оскільки вони 

мають незвичайні властивості та широке коло потенційних застосувань за рахунок 

унікальних фізичних, хімічних, електронних, магнітних, каталітичних та оптичних 

властивостей [1]. Синтез наночастинок срібла реалізують різними методами, з яких 

найпоширенішими є методи PVD (метод конденсації), лазерна абляція, хімічне відновлення 

та «зелений синтез» [2]. Вибір методу синтезу впливає на такі морфологічні властивості як 

розмір та форма, таким чином, істотним чином можуть змінюватись фізико-хімічні 

властивості в залежності від вибору того чи іншого методу. 

Фізичні методи (PVD та лазерна абляція) дозволяють отримувати наночастинки срібла з 

високою чистотою. Також використання цих методів не потребує додаткових хімічних 

реагентів та розчинників, але ці методи мають й недоліки такі як необхідність специфічного 

устаткування, високе споживання енергії та тривалий час синтезу [3]. Метод хімічного 

відновлення характеризується простою, економічністю та легкокерованістю [4]. Недоліком 

цього методу є використання хімічних реактивів. Зелений синтез характеризується більшою 

«дружелюбністю» до оточуючого середовища, що ґрунтується на екологічно чистих методах 

синтезу, в яких використовуються реактиви, які не шкодять екології, наприклад, білок, 

пептид, вуглеводи, гриби, дріжджі тощо. Отже цей метод уникає органічних розчинників і 

токсичних реагентів, але є ще недостатньо вивченим на сьогоднішній час [5]. 

Серед наведених методів хімічне відновлення є найбільш перспективним, оскільки цей 

метод дозволяє керувати морфологією, а отже, й фізико-хімічними властивостями 

наночастинок металів у широкому діапазоні за рахунок варіювання типом відновника та 

параметрами процесу відновлення. Найбільш використовуваним прекурсором є нітрат 

арґентуму через його хімічну стабільність та низьку вартість, а відновниками – гідразин, 

боргідрид, цитрат та інші. При цьому відновлення за допомогою гідразину є 

найпоширенішим, адже цей відновник є найактивнішим, що володіє найбільшою 

відновлювальною силою [6]. Окрім цього використання гідразину дозволяє отримувати 

наночастинки металів, зокрема, срібла, меншого розміру та з більшим виходом і високою 

швидкістю формування. До того ж цей метод є відтворюваним та зручним для промислового 

виробництва. Отже, метод хімічного відновлення гідразином є перспективним методом 

отримання наночастинок срібла бажаних властивостей. 

Література: 
[1] Ong, H.R.; Khan, M.R.; Ramli, R.; Yunus, R.M. Synthesis of Copper Nanoparticles at Room 

Temperature Using Hydrazine in Glycerol. Applied Mechanics and Materials, 2013, 481, 21-26.  

[2] Khodashenasa, B.; Ghorbani, H.R. Synthesis of silver nanoparticles with different shapes. Arab. J. 

Chem., 2019, 12 (8), 1823-1838. 

[3] Lee, S.H.; Jun, B.H. Silver Nanoparticles: Synthesis and Application for Nanomedicine. Int J Mol. 

Sci., 2019, 20 (4), 865-912.  

[4] Jose, M.; Sakthivel, M. Synthesis and characterization of silver nanospheres in mixed surfactant 

solution. Mater. Lett., 2014, 117 (15), 78-81. 

[5] Ge, L.; Li, Q.; Wang, M.; Ouyang, J.; Li, X.; Xing, M.M. Nanosilver particles in medical applications: 

synthesis, performance, and toxicity. Int. J. Nanomedicine, 2014, 9, 2399–2407.  

[6] Saikova, S.V.; Vorob’ev, S.A.; Nikolaeva, R.B.; Mikhlin, Y.L. Conditions for the formation of copper 

nanoparticles by reduction of copper(II) ions with hydrazine hydrate solutions. Russ. J. Gen., 2010, 80 (6), 

1122-1127. 
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Спільним попарного осадженням дигідрогенфосфатів цинку, мангану(ІІ), кобальту(ІІ) 
одержано неперервні тверді розчини загальної формули МІІ

1-хМ
ІІ

х(Н2РО4)2·2Н2О (0<х<1,00). 
Відомості про склад твердої фази, що утворюється у разі спільного осадження 
дигідрогенфосфатів кальцію і цинку в літературі відсутні. 

Мета даної роботи – дослідити склад продуктів спільного осадження у водних розчинах 
дигідрогенфосфатів кальцію і цинку. 

В якості вихідних реагентів використовували кальцію карбонат (54,51% СаО), цинку 
гідроксокарбонат (72,71% ZnО) і монофосфатну кислоту (64,15% Р2О5) кваліфікації "хч". 

Методична частина експерименту передбачала взаємодію вихідних реагентів, 
співвідношення кальцію і цинку в складі яких змінювали у широких межах (від 0 до 100 % 
мол.) Залежність складу твердої фази від умов осадження визначали, варіюючи склад 
вихідних реагентів і температурний режим процесу. 

Хімічним аналізом в складі твердої фази визначали вміст фосфору (хінолінмолібдатний 
метод), кальцію і цинку (комплексонометричне титрування), води (гравіметричний метод). 
Для ідентифікації фосфатів використовували рентгенофазовий та ІЧ спектроскопічний 
аналізи. 

Згідно з результатами хімічного аналізу, вміст кальцію і цинку в складі твердої фази, що 
утворюється при спільному осадженні дигідрогенфосфатів кальцію і цинку, визначається 
співвідношенням СаО:ZnО в суміші вихідних реагентів (табл.). Температура процесу 
незначною мірою впливає на зміну вмісту Са і Zn.  

Фазовий склад отриманого осаду ідентифікований як механічна суміш індивідуальних 
кристалічних Са(Н2РО4)2·Н2О і Zn(Н2РО4)2·2Н2О (табл.).  

Таблиця – Характеристика твердої фази, що утворюється під час спільного осадження 
Са(Н2РО4)2·2Н2О і Мn(Н2РО4)2·2Н2О при 25°С 

Склад вихідних 
реагентів, 

відношення 
мольне 

Склад твердої фази 

 
Хімічний, % мас. 

Фазовий 
 (за результатами  

рентгенофазового та ІЧ 
спектроскопічного аналізів) ZnO CaO ZnO CaO P2O5 H2O 

10 - 24.98 - 49.82 25.20 Zn(Н2РО4)2·2Н2О 
(моноклинна сингонія) 8 1 24.65 0.24 49.94 25.17 

5 1 22.47 2.36 50.40 24.77 Механічна суміш 
Zn(Н2РО4)2·2Н2О 
і Са(Н2РО4)2·Н2О 

3 1 18.47 5.96 51.35 24.22 

1 1 13.68 10.01 52.81 23.50 

1 2 6.97 16.18 54.28 22.57 Механічна суміш 
Са(Н2РО4)2·Н2О і 
Zn(Н2РО4)2·2Н2О    

1 3 4.52 17.98 55.35 22.12 

1 5 1.78 20.75 56.02 21.45 

1 8 0.15 22.20 56.25 21.4 Са(Н2РО4)2·Н2О 
(триклинна сингонія - 10 - 22.28 56.36 21.36 

Використання вихідної суміші, що містить надлишок одного з катіонів (СаО:ZnО 
становить від 5:1 до 1:5), не призводить до якісної зміни складу осаду, а позначається лише 
на кількісному співвідношенні індивідуальних Са(Н2РО4)2·Н2О і Zn(Н2РО4)2·2Н2О, що його 
складають (табл.). Утворення твердих розчинів або подвійних дигідрогенфосфатів кальцію і 
цинку в умовах даного експерименту не відбувається. 



XXI International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists «Modern Chemistry Problems» 2020 

65 

СЦИНТИЛЯЦІЙНІ PbI2/ПВС НАНОКОМПОЗИТНІ ПЛІВКИ 

Бондар О.О.1, Фесич І.В.1, Неділько С.А.1, Буківський А.П.2, Буківський П.М.2 
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; alionka-15@ukr.net 
2 Інститут фізики НАН України, 03039, Київ, просп. Науки, 46 

 

Відомо, що фізико-хімічні властивості сполук суттєво відрізняються в залежності від їх 

розмірів. Однією з важливих задач нанотехнологій є отримання та стабілізація наночастинок 

певного складу, розміру та форми. З цією метою розробляються такі методи синтезу 

наночастинок (НЧ), які дозволяють отримувати доволі монодисперсні фракції. Один з таких 

синтетичних підходів полягає в осадженні з розчину частинок, стабілізованих  

поверхнево-активними речовинами. 

Кристали PbI2 розглядаються як перспективні сцинтиляційні матеріали та вже мають 

практичне застосування при низьких температурах (від 4,2 К (температура рідкого гелію) –

до 50 К). В даній роботі як плівкоутворююючий агент для стабілізації PbI2 використовали 

полівініловий спирт (ПВС), оскільки він володіє універсальними адгезійними та зв'язуючими 

властивостями, а також, характеризується стійкістю до окиснення. 

Актуальність та інноваційність дослідження полягає в одержанні сцинтиляційних 

плівкових матеріалів на основі композиту PbI2/ПВС з рівномірним розподілом НЧ PbI2 в 

полімерній матриці. 

Процес одержання нанокомпозитних матеріалів складався з декількох етапів, включаючи 

застосування сонохімічного методу, адже формування НЧ PbI2 спостерігалося саме під час 

дії ультразвуку. Кінцевим продуктом була стійка в часі суспензія наночастинок, яку згодом 

наносили на скляну підкладку з використанням спін-коатеру. 

Електронні спектри поглинання колоїдного розчину PbI2, стабілізованого ПВС, 

реєстрували з використанням спектрофотометру UV/VIS Varian Cary 50 в інтервалі 300 –

 1100 нм. На електронному спектрі поглинання розчину спостерігається характеристична 

вузька смуга при 415 нм, що свідчить про утворення НЧ PbI2. Фазовий склад визначали 

методом рентгенівської порошкової дифракції на дифрактометрі Shimadzu LabX XRD-6000.  

 
Рис. 1. АСМ зображення наночастинок PbI2 в полімерній матриці, 

нанесеній на скляну підкладку. 

Морфологію поверхні плівок PbI2/ПВС вивчали за допомогою АСМ (рис.1), СЕМ. 

Дослідження показали наявність НЧ PbI2 розміром 10 – 50 нм, а основна маса дрібних 

частинок знаходяться в товщі полімеру. Детальний аналіз даних температурних залежностей 

спектрів фотолюмінісценції PbI2/ПВС плівок дав можливість встановити природу її 

компонент, яка є аналогічною до такої в об’ємному кристалі Pb1-xCdxI2 за вищих температур. 
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Актуальним питанням сучасного неорганічного матеріалознавства в галузі хімічної 

технології є створення наноструктурованих систем та розробка високоефективних 

функціональних матеріалів на їх основі. Природні глинисті мінерали – перспективні об’єкти 

для одержання поруватих композиційних сорбентів з впорядкованою супрамолекулярною 

структурою. Одним із важливих представників шаруватих силікатів є монтморилоніт, 

структурні пакети якого слабко зв’язані між собою, що обумовлює легкість розщеплення 

зразків мінералу у водному середовищі на окремі пакети та можливість проникнення 

полярних молекул в його міжшаровий простір. Крім цього, здатність до іонного обміну 

глинистих мінералів дозволяє проводити їх модифікування різними хімічними сполуками, 

що дозволяє цілеспрямовано змінювати хімію поверхневого шару.  

Одним із способів одержання мезопоруватих керамічних матеріалів є темплатний золь-

гель синтез, де в якості темплатів, зазвичай, застосовують міцели поверхнево-активних 

речовин (ПАР). Змінюючи природу чи розмір молекул ПАР можна контролювати розмір та 

просторову організацію пор в матеріалі. Після закінчення синтезу темплат видаляють 

шляхом високотемпературної чи хімічної обробки матеріалу. 

Метою даної роботи було одержання пористого силікатного матеріалу на основі 

монтморилоніту та вивчення його структурно-сорбційних характеристик. В якості темплату 

було використано катіонну ПАР - гексадецилтриамоній бромід. Для утворення гелю SiO2 

застосовували кремнійорганічну сполуку – тетраетоксисилан. 

На першому етапі синтезу одержувати органомонтморилоніт. Для чого до водної суспензії 

підготовленого мінералу при постійному перемішуванні додавали певну кількість ПАР. 

Отриману дисперсну систему перемішували протягом 3 годин при температурі 60 °С. Після 

багаторазового відмивання зразку від надлишку солей, тверду фазу відділяли 

центрифугуванням, висушували при постійній температурі та подрібнювали. На другому 

етапі в спиртовий розчин тетраетоксисилану вносили певну кількість одержаного 

органомонтморилоніту, перемішували суспензію впродовж 24 години, додавали HCl та 

продовжували перемішування при нагріванні до утворення гелю. Після висушування 

композиційний матеріал піддавали термічній обробці при 600 °С протягом 3 годин. Потім 

зразок подрібнювали та просіювали для одержання фракції ≤ 0,2 мм. 

Структурно-сорбційні характеристики зразків, одержаних на основі 

органомонтморилоніту та природного мінералу, взятого для порівняння, досліджувати 

методом низькотемпературної адсорбції азоту. Отримані результати вказують на те, що для 

матеріалу, попередньо обробленого катіонною ПАР, характерним є підвищення питомої 

поверхні та збільшення мезопоруватості. Так, питома поверхня вихідного монтморилоніту 

складає 89 м2/г, зразку на основі монтморилоніту без ПАР – 109 м2/г, а композиту на основі 

органоглини – 145 м2/г. Об′єми мезопор становить 0,081 см3/г, 0,140 см3/г та 0,223 см3/г 

відповідно.  

Таким чином, одержаний мезопоруватий композиційний матеріал має покращені 

структурно-сорбційні характеристики у порівнянні з вихідним монтморилонітом. Крім того, 

після термічної обробки матеріал втрачає здатність до набухання у воді, що робить його 

перспективним при застосуванні в природоохоронних технологіях, зокрема при очищенні 

вод від забруднення токсикантами різної природи. 
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Унікальні спектральні та магнітні властивості координаційних сполук лантаноїдів 

зумовлюють їх використання в якості біолюмінесцентних міток та сенсорів, основи для 

створення світлодіодів, каталізаторів, контрастів для МРТ досліджень тощо. Встановлення 

взаємозв’язку структури та властивостей комплексів лантаноїдів призвело до 

цілеспрямованого молекулярного дизайну як власне координаційних сполук,  так і лігандів, 

що допоможуть максимально розкрити ту чи іншу властивість йона лантаноїда.  

Сульфоніламідофосфати (САФ), 

структурні аналоги β-дикетонів, протягом 

останнього часу показали себе в якості 

перспективних лігандів для одержання 

моноядерних комплексів з цікавими 

магнітними, люмінесцентними та 

біологічними властивостями. В свою 

чергу, використання біс-хелатуючих 

САФ лігандів для синтезу біядерних гомо- чи 

гетерометалічних  комплексів розкриває нові 

можливості для одержання координаційних 

сполук, в яких ці властивості можуть проявлятися 

більш яскраво ніж в аналогічних моноядерних 

комплексах.  

 В даній роботі було синтезовано нові біядерні 

координаційні сполуки складу (NHEt3)2[Ln2(L)4], 

Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb, Dy; L2- = 

[O(C6H4(SO2)N(PO)(OCH3)2)2]
2- на основі 

тетрадентатного біс-хелатуючого САФ ліганда 

(Рис.1). 

Одержані сполуки були досліджені методами 

ІЧ, 1Н ЯМР та електронної спектроскопії, а також 

термогравіметричного та рентгеноструктурного 

аналізу. 

Зсув характеристичних смуг поглинання 

фосфорильної та сульфонільної груп вказує на бідентатну координацію ліганду до йону 

металу. В свою чергу співвідношення інтегральних інтенсивностей сигналів ліганду та 

триетиламоній катіону L- : NHEt3
+ =  2:1 в 1Н ЯМР спектрі діамагнітного комплексу лантану 

вказує на відповідність складу сполуки (NHEt3)2[Lа2(L)4], що узгоджується з даними РСтА. 

За даними рентгеноструктурного аналізу монокристалів сполуки (NHEt3)2[Eu2(L)4] було 

встановлено, що кожен аніон ліганду є  координованим до двох йонів лантаноїда бідентатно 

– циклічно через атоми оксигену фосфорильної та сульфонільної групи, зв’язуючі таким 

чином йони європію в полімерний комплексний аніон гелікатного типу, а в якості протийону 

виступає NHEt3
+ (Рис.2).  

 
Рис. 2. Будова полімерного аніона 

[Eu2(L)4]
2- вздовж кристалографічної 

осі b 

Рис.1. Тетраметил[оксібіфеніл-4,4՛-

диїлди(сульфоніл)]-діамідофосфат 
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THE INTERACTIONS IN Cu−CuBr2−3,5-DIMETHYL-1H-

PYRAZOLE SYSTEM: SYNTHESIS AND CRYSTAL STRUCTURE 

OF MONO- BI- AND TRINUCLEAR COPPER (II) PYRAZOLATE 

COMPLEXES 

Oleksandr S. Vynohradov, Vadim A. Pavlenko 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

01601, Kyiv, Volodymyrska str., 64/13; linke33967@gmail.com 

 

By reaction of copper powder and copper (II) bromide with 3,5-dimethyl-1H-pyrazole, three 

different crystalline species were formed and recovered through fractional crystallization. In order, 

the trinuclear Cu3(µ3-OH)(HDMPz)5(µ2-4Br35DMPz)(µ2-Br)3Br·CHCl3 (HDMPz = 3,5-dimethyl-

1H-pyrazole, 4Br35DMPz = 4-bromo-3,5-dimethylpyrazole) (1), the binuclear Cu2(HDMPz)4(µ2-

4Br35DMPz)(µ2-Br)Br2·2CHCl3 (2) and the mononuclear Cu(HDMPz)3Br2 (3) complexes were 

obtained. The structure of 1 is similar to the structure of 9-MC-3 trinuclear copper complexes where 

µ2-Br atoms are located instead of bridging ligand molecules. Complex 3 is an atypical 

representative of the mononuclear copper (II) coordination compounds where the central atom is in 

the trigonal-bipyramidal geometry (τ5Cu1 = 0.777). Crystal data for compounds 1, 2 and 3 are 

reported in table and the molecular structures of these complexes are shown in figure. 

 

Table. Crystal data for complexes 

 1 2 3 

Chemical 

formula 

C30H47Br5Cu3N12O 

·CHCl3 

C25H38Br4Cu2N10 

·2CHCl3 
C15H24Br2CuN6 

M 1301.33 1164.11 511.76 

Crystal system, 

space group 
Orthorhombic, Pnma Monoclinic, C2/c Triclinic, P  

a, b, c (Å) 
19.9353 (8), 14.6342 

(8), 16.4342 (7) 

18.4331 (13), 13.4024 

(6), 18.2358 (9) 

9.1353 (6), 9.6978 

(6), 12.7716 (5) 

α, β, γ (°)  β = 94.231 (4) 
105.880 (4), 97.800 

(5), 103.709 (5) 

V (Å3) 4794.5 (4) 4492.8 (4) 1032.64 (11) 

Z 4 4 2 

 

 
Figure. Molecular structures of complexes. 
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СИНТЕЗ ТА КРИСТАЛІЧНА БУДОВА  
ТЕТРАЯДЕРНИХ КЛАСТЕРІВ МІДІ (II) Cu4OBr6(C3H4N2)4  

ТА ПОЛІМОРФНОЇ МОДИФІКАЦІЇ Cu4OCl6(C5H8N2)4 

Виноградов О.С., Павленко В.О. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; linke33967@gmail.com 

 

Два тетраядерні комплекси міді (ІІ) з піразолом (Hpz) і 3,5-диметил-1H-піразолом (Hdmpz) 

складу Cu4OBr6(Hpz)4 (1) та Cu4OCl6(Hdmpz)4 (2) були синтезовані в кристалічному стані.  

Комплекс 1 (рис. 1) кристалізується у триклінній 

сингонії, просторовій групі P  (a = 9.9777 (10) Å, b = 

11.7150 (12) Å, c = 12.0923 (12) Å, α = 83.865 (9)°, β = 

65.982 (10)°, γ = 85.949 (9)°, V = 1283.1 (2) Å3); був 

одержаний в результаті взаємодії порошку металічної міді 

та CuBr2 з ацетонітрильним розчином піразолу (при 

співвідношенні вихідних реагентів 1:2:3 відповідно). 

Будова елементарної 

комірки комплексу 2 

наведена на рис. 2. 

Сполука була одержана в 

результаті взаємодії 

порошку металічної міді та CuCl2 з ацетонітрильним 

розчином 3,5-диметил-1H-піразолу (співвідношення 

вихідних реагентів 1:2:3).  

Була проведена порівняльна характеристика будови 

одержаної поліморфної модифікації комплексу 2 з 

комплексами складу Cu4OCl6(Hdmpz)4, наявними у 

Кембриджському банку структурних даних (CSD refcode 

BOGCEG, RIRKOT і TAKYAI). Було встановлено, що 

сполука 2 є поліморфною модифікацією вищезазначеного 

піразолатного комплексу та має ряд відмінностей у параметрах кристалічної комірки (рис. 3), 

формі та кольорі кристалів, умовах проведення синтезу й подальшого кристалоутворення.  

 

 
Рис. 3. Елементарні комірки комплексу 2 (1a) (моноклінна, P21, a = 8.8943 (3) Å, b = 

19.2570 (6) Å, c = 20.0184 (7) Å, β = 90.493 (3)°, V = 3428.6 (2) Å3)  та комплексів з refcode 

BOGCEG (2a), RIRKOT (2b), TAKYAI (2c). 

 
Рис. 1. Молекулярна будова 

комплексу 1 

 

Рис. 2. Будова елементарної 

комірки комплексу 2 
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НОВІ ЧЕРВОНІ ЛЮМІНОФОРИ  
НА ОСНОВІ ПОДВІЙНОГО МОЛІБДАТУ КАЛЬЦІЮ-

БІСМУТУ(ІІІ) ЛЕГОВАНОГО ЕВРОПІЄМ(ІІІ)  
ЗІ СТРУКТУРОЮ ШЕЄЛІТУ 

Власенко М.Ф., Бичков К.Л., Теребіленко К.В.,  

Чорній В.П., Неділько С.Г., Слободяник М.С. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; mariavlasenko01@gmail.com  

 

Структурний тип шеєліт – унікальний оксидний каркас з погляду як кристалографічного 

дизайну так і кола прикладних застосувань. Особливістю цих каркасів є різноманіття щодо 

структурних модифікацій і широкий спектр можливих варіантів заміщення та легування. 

Така можливість дозволяє варіювати склад та структуру, що в свою чергу визначає 

люмінесцентні властивості.  

Показано, що у випадку відомого червоного люмінофору CaMoO4:Eu включення йонів 

бісмуту(ІІІ) призводить до зростання інтенсивності люмінесценції на декілька порядків [1]. 

В представленій роботі розглядається можливість модифікації люмінесцентних 

властивостей для подібного каркасу, де кальцій та бісмут(ІІІ) знаходяться в регулярних 

кристалографічних позиціях, а європій(ІІІ) статистично розупорядкований по катіонним 

позиціям каркасу. Оскільки в структурі шеєліту є одна катіонна позиція для металічного 

елемента МО8 та одна аніонна – MoO4 (рис.1), слід очікувати формування центрів 

люмінесценції, де атом Eu займатиме Bi/Ca, а його спектроскопічні характеристики будуть 

залежні як від кількості введеного активатора, так і його найближчого локального оточення. 

 
Рис. 1. Кристалічний каркас структури шеєліт. 

 

У представленій роботі розглянуто особливості легування подвійного молібдату 

CaBi2(MoO4)4 європієм(ІІІ) в умовах твердофазної взаємодії та співосадження. Отримані 

мікропорошки та кераміки охарактеризовані комплексом фізико-хімічних методів: ІЧ 

спектроскопією, рентгенофазовим аналізом та люмінесцентною спектроскопією.  

Література: 

[1] Fengwen, K.; Yihua, H.U.; Haoyi, W.U.; Guifang, J.U.; Zhongfei, M.U.; Nana, L.I. 

Luminescence investigation of Eu3+-Bi3+ co-doped CaMoO4 phosphor. Journal of Rare 

Earths, 2011, 29(9), 837-842. 
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ 

Возняк К.М. 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника» 

76018, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; vozniakatia@gmail.com 

 

Молоко має досить простий складпорівняо з іншими харчовими продуктами. Склад 

макро- і мікрокомпонентів молока відображає якість продукту.  

Важливу роль у молоці відіграє лактоза – основний вуглевод молока. Вміст лактози в 

коров’ячому молоці доволі постійний і в середньому становить 4,5-4,8 % . У молоці лактоза 

міститься у вільному стані у вигляді двох таутомерних α- та β-форм, що різняться між собою 

орієнтацією гідроксильної групи біля першого атома вуглецю. Співвідношення та швидкість 

переходу α- та β-форм залежить від температури. При 20 °С у молоці міститься 40 % α-

лактози та 60 % β-лактози. З підвищенням температури рівновага зміщується у бік α-

гідратної форми лактози. 

Ще одним важливим показником молока є кислотність. Свіже молоко має показник 

кислотності 16–18 °Т, що відповідає показнику рН 6,75–6.6. Величина рН змінюється в 

процесі розведення або концентрування молока, під час сквашування внаслідок біохімічних 

перетворень, а також під час його термічної обробки. Виміряють рН молока за допомогою 

рН-метрів. Важливим показником якості молока є також електропровідність. 

Електропровідність молока при 20 °С становить 3-6 мС/см і змінюється залежно від 

концентрації іонів в ньому. Електропровідність виміряють за допомогою кондуктометра. 

Додавання солей збільшує концентрацію іонів і тому збільшує електропровідність молока. 

Додавання води, протеїнів, цукру чи нерозчинних солей зменшує концентрацію іонів і, 

відповідно, зменшує провідність молока. Слід пам’ятати, що температура є не тільки одним з 

показників якості молока під час приймання, але й фактором, який впливає на показники рН 

та електропровідності. 

Невід’ємним показником якості молока є його такий фізичний параметр, як густина. У 

відповідності з вимогами державного стандарту густина – це маса молока при 20 °С, яка 

міститься в одиниці об’єму (кг/м3, г/см3). Густина натурального коров’ячого молока 

міститься в межах 1027-1032 кг/м3.  

Метою даної роботи є визначення основних показників якості молока, зокрема: 

визначення вмісту лактози йодометричним методом; якісне та кількісне визначення натрій 

хлориду; визначення спроб фальсифікації молока; якісне визначення крохмалю; визначення 

густини (питомої ваги) молока; визначення електропровідності молока; визначення 

кислотності молока і водневого показника (pH). Методики апробовано у лабораторіях 

кафедри хімії ПНУ. Досліджено три види пастеризованого молока, а також фермерське 

молоко. Встановлено, що вміст основних показників у досліджених зразках молока  

відповідає нормам. Всі зразки молока витримали тест на фальсифікацію. Рівень рН молока 

становить: фермерське – 6,815; Галичина –  6,828; Простоквашино – 6,805; Молокія – 6,848. 

Електропровідність: фермерське – 4,87 мС/см; Галичина – 4,48 мС/см; Простоквашино – 4, 

56 мС/см; Молокія – 4,64 мС/мс. Густина: фермерське – 1030 кг/м3; Галичина – 1033 кг/м3; 

Простоквашино  1029 кг/м3; Молокія – 1031 кг/м3. 

Література: 

[1] Manual of methods of analysis of foods.Milk and milk products. Food safety and standards 

authority of india ministry of health and family welfare. Government of India, New Delhi. – 2015. –

186. 

[2] B. Ribadeau-Dumas, R. Grappin. Milk protein analysis. Le Lait, INRA Editions. – 1989. – 

416. . 



XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  «Сучасні проблеми хімії» 2020 

72 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИДІЛЕННЯ БІНАРНИХ СПЛАВІВ 

СИСТЕМИ Сu-Ni-Zn-Sn З ПОЛІЛІГАНДНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ 

Гаврилова А.А., Сергієнко О.З., Артеменко В.М., Майзеліс А.О. 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»  

61002, Харків, вул. Кирпичова, 2; a.maizelis@gmail.com 

 

Бінарні сплави системи Сu-Ni-Zn-Sn мають надзвичайно широку сферу використання та 

вирішують проблеми підвищеного зносу і передчасного виходу з ладу техніки та обладнання 

внаслідок корозії та механічних пошкоджень [1-3]. Вони відрізняються корозійною 

стійкістю, твердістю, зносостійкістю. Деякі сплави цінуються за декоративний вигляд, 

наприклад, Cu-Sn (колір від білого до жовтого) та Cu-Zn (від червоного до золотисто-

жовтого кольору). Сплав Cu-Sn володіє високою ковкістю, здатністю до пайки, а сплав Zn-Ni 

– знижує термічні напруження при високих робочих температурах.  

Властивості покриттів, одержаних електрохімічним способом, залежить як від природи 

електроліту, так й від режиму електролізу. Дрібнокристалічні покриття з високими 

функціональними властивостями осаджують з комплексних електролітів. Полілігандні 

електроліти надають можливості значно більш широкого варіювання складу електроліту та 

режиму електролізу, завдяки чому можна підвищити якість покриттів. 

З метою обґрунтування вибору лігандів, а також діапазону густин струму осадження 

покриттів бінарними сплавами системи Cu-Sn-Ni-Zn, отримано та проаналізовано 

поляризаційні закономірності у комплексних електролітах, що містять іони двох металів 

вказаної системи. Стандартні потенціали обраних 4-х металів суттєво відрізняються: від  

–0,763 В для цинку до +0,337 В для міді. Зближення потенціалів аналізували у полілігандних 

електролітах на основі пірофосфат-іонів з додаванням другого ліганду. 

У цитратно-пірофосфатному електроліті спостерігається широка зона потенціалів 

виділення міді. Тому існує можливість утворення сплавів міді з трьома іншими металами 

обраної системи. Виділення сплаву Cu-Sn більш полегшено у порівнянні зі сплавами Cu-Ni 

та Cu-Zn. При цьому виділення водню на сплаві Cu-Sn є найбільш утрудненим. Тому вихід за 

струмом цього сплав є найбільшим, близько 100%. При виділенні нікелю, у порівнянні з 

іншими металами системи, спостерігається найбільш значна деполяризація виділення водню. 

Найнижча деполяризація цинку спостерігалась при сплавоутворенні з Sn. 

У слабко лужному аміакатно-гліцинатному електроліті утворення сплаву цинк-нікель при 

потенціалах, що відповідають надграничному струму, значно збільшується внесок фази, 

збагаченої нікелем. Сплав, що містить, в основному, γ-фазу, яка забезпечує кращій захист 

деталей зі сталі від корозії, осаджується у широкому діапазоні складу електроліту та густин 

струму. 

Використання полілігадних електролітів при осадженні бінарних сплавів системи Сu-Ni-

Zn-Sn дозволяє зблизити потенціали роздільного виділення металів, підвищити буферні 

властивості електролітів, та розширити спектр фазового складу сплавів. 
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Значна кількість шлаків утворюється в вигляді відходів або побічних продуктів в 

металургійній промисловості. Металургійні і доменні шлаки характеризуються досить 

високою концентрацією технічно корисних мінералів, проте відсоток їх утилізації 

залишається низьким. Метою роботи було обґрунтування можливості використання 

відвального доменного шлаку ПАТ «Запоріжсталь» у виробництві портландцементу і 

шлакопортландцементу. Мінеральний склад фракцій шлаку (< 0,63 мм і > 20 мм) визначений 

за допомогою петрографічного методу в світлі в імерсійних препаратах і прозорих шліфах. 

Використані мікроскопи МІН-8 і Nu-2E. Даним методом визначено мінеральний склад 

кристалічної і аморфної компонент відвального доменного шлаку. У шлаковому склі можуть 

спостерігатися кристаліти, які стають зародками кристалів мінералів шлаку. Кількісний 

склад фракцій шлаку наведено у таблиці. 

Таблиця – Результати петрографічного аналізу фракцій шлаку 

Мінеральна фаза 

Масова частка (%) мінералів у 

фракціях шлака, 

< 0,63 > 20 

SiO2 5–10 ‒ 

β-2CaO∙SiO2 10–15 15–20 

меліліти: геленіт + окерманіт 25–30 30–35 

α-CaO∙SiO2 псевдоволастоніт 15–20 25–30 

піроксени: CaO∙MgO∙2SiO2 діопсид + 

CaO∙FeO∙2SiO2 геденбергіт 
5–10 5–10 

СаСО3 кальцит 10–15 2–3 

склофаза 10–15 10–15 

Проба фракції > 20 мм представлена уламками світло-сірого кольору розміром до 2‒4 см. 

Проба складається переважно з кристалічних фаз. Розрізняються: псевдоволастоніт, меліліти, 

піроксени, β-2CaO.SiO2. Псевдоволастоніт α-CaO.SiO2 утворює подовжено-призматичні, а β-

2CaO.SiO2 ‒ ізометричні кристали. Меліліти присутні у вигляді призматичних кристалів. 

Судячи за величиною середнього показника заломлення Nср.~1,654 меліліти містять рівну 

кількість геленіта і окерманіта. Піроксени спостерігаються у вигляді призматичних кристалів 

зеленувато-бурою забарвлення до 20‒40 мкм в довжину. Судячи зі значень коефіцієнтів 

заломлення, в твердому розчині міститься рівна кількість діопсида і геденбергіта. 

Кристалічні фази цементуються найтоншими плівками склофази. Порівняння показника 

заломлення склофази N ,60‒1,63 з таким значенням для скла портландцементного клінкеру N 

= 1,71‒1,90 показує значну їх відміну. 

Проба фракції < 0,63 мм за складом і структурою схожа на пробу фракції > 20 мм, але 

відрізняється наявністю уламків кварцу і великим вмістом кальциту. Можливо, присутній 

портландіт ‒ Ca(OH)2 у вигляді дрібних (≤ 4 мкм) зерен в тонкозернистих агрегатах спільно з 

кальцитом. Масова частка склофази дорівнює 10‒15 %, що вкладається в концентраційний 

інтервал скла портландцементного клінкеру 3‒25 %.  

Петрографічний аналіз дозволив виявити мінерали доменних шлаків, що знаходяться в 

кристалічному стані, підтвердити наявність аморфного стану речовин. Доведено наявність у 

складі шлаку мінералів, цінних в технічному відношенні при виробництві в'яжучих 

матеріалів: портландцементу і шлакопортландцементу. 



XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  «Сучасні проблеми хімії» 2020 

74 

НОВІ ТЕРНАРНІ АЛЮМІНІДИ ЕРБІЮ ТА АРГЕНТУМУ 

ТА ЇХНЯ КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА  

Горецька Т.С.1, Дашинич О.І.2, Жак О.В.1 
1Львівський національний університет імені Івана Франка  

79005, Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6/8; olha.zhak@lnu.edu.ua 
2Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному 

університеті імені Івана Франка, 79054, Львів, вул. Караджича, 29 

 

Інтерметалічні сполуки, які містять рідкісноземельні (РЗМ), перехідні метали та р-

елементи ІІІ групи періодичної системи, зокрема, Al, Ga, In, викликають стале зацікавлення 

науковців, оскільки є перспективними для розробки нових функціональних матеріалів, 

зокрема, сплави на основі алюмінію посідають важливе місце в різних галузях 

промисловості, техніки, транспорту. Серед потрійних систем РЗМ-Ag-Al з РЗМ ітрієвої 

підгрупи детально досліджено лише чотири: з Y, Gd, Tb i Dy, в яких синтезовано від шести 

до восьми тернарних алюмінідів, натомість у системі Er-Ag-Al сьогодні виявлено лише три 

тернарні сполуки, причому для жодної з них не вивчено кристалічну структуру повністю. 

Метою нашої роботи був пошук нових тернарних алюмінідів системи Er-Ag-Al та вивчення 

їхньої кристалічної структури як перспективних об’єктів для подальшого дослідження 

фізичних властивостей. 

Зразки для пошуку тернарних інтерметалідів синтезували з високочистих вихідних 

металів: ербію, срібла та алюмінію (усі чистотою понад 99,99 мас. % основного компонента). 

Наважки компонентів, взяті у певних співвідношеннях, сплавляли в електродуговій печі в 

атмосфері очищеного аргону. Усі сплави запаювали у вакуумовані кварцові ампули і 

гомогенізували при 600 оС не менше 700 год, після чого гартували у холодній воді, не 

розбиваючи ампул. Дифрактограми порошку для проведення рентгенівського фазового і 

структурного аналізів отримували за допомогою автоматичних дифрактометрів STOE STADI P, 

ДРОН-3М або Guinier G670 (CuKα1-випромінювання, інтервал поміру 5–110о кута 2). Усі 

обчислення виконували за допомогою комплексу програм для структурного аналізу WinCSD. 

За результатами рентгенофазового аналізу синтезованих зразків підтверджено утворення 

за температури дослідження раніше відомих тернарних алюмінідів ErAg2,5Al2,5 (структура 

типу (СТ) DyAg2,4Al2,6), Er8Ag17Al49 (СТ Yb8Cu17Al49) та Er1,75Ag8,1Al9,2 (СТ Th2Ni17), уточнені 

параметри елементарних комірок яких добре збігаються з літературними даними. Методом 

полікристала вперше уточнено координати атомів і коефіцієнти заповнення 

кристалографічних позицій у структурі відомого алюмініду із структурою типу Th2Ni17, 

уточнений склад якого Er1,61Ag8,53Al9,08 (просторова група (ПГ) P63/mmc, a = 0,92323(3), 

c = 0,91263(3) нм, RI = 0,0625;  RP = 0,0709;  wRP = 0,0998). 

Уперше синтезовано та рентгеноструктурним методом полікристала повністю вивчено 

кристалічну структуру трьох нових тернарних алюмінідів:  

ErAg5,35Al6,45 (СТ ThMn12, ПГ I4/mmm, a = 0,91170(2), c = 0,54544(2) нм, RI = 0,0558; 

RP = 0,0861;  wRP = 0,1185); 

ErAg0,77Al2,23 (СТ PuNi3, ПГ R-3m, a = 0,55049(1), c = 2,61415(6) нм, RI = 0,0450; 

RP = 0,0314;  wRP = 0,0430); 

ErAg0,95Al1,05 (СТ KHg2, ПГ Imma, a = 0,45464(2), b = 0,70158(2), c = 0,78499(2) нм, 

RI = 0,0542;  RP = 0,0401;  wRP = 0,0574). 

Виявлено утворення твердого розчину заміщення атомів Al на Ag у бінарному алюмініді 

ErAl3 із структурою типу AuCu3 та уточнено склад статистичної суміші атомів Al та Ag у 

кристалографічній позиції 3с. Встановлено, що розчинність срібла в ErAl3 досягає 0,13 мол. 

част. Ag, а граничний склад твердого розчину описує формула ErAl2,47Ag0,53. 



XXI International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists «Modern Chemistry Problems» 2020 

75 

МЕТАЛАКРИПТАТИ НАТРІЮ НА ОСНОВІ БІЯДЕРНИХ 

КОМПЛЕКСІВ ЛАНТАНОЇДІВ ГЕЛІКАТНОГО ТИПУ  

Горнійчук О.Є.1, Кузьміна Д.Д.1, Труш В.О.1,  

Домасевич К.В.1, Дьяконенко В.В.2, Амірханов В.М.1 

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; oleksandr.horniichuk@gmail.com 
2 НТК «Інститут монокристалів» НАН України, 61001, Харків, пр. Науки, 60 

 

Селективне розпізнавання йонів лужних металів, зокрема натрію, залишається напрямком 

інтенсивних наукових досліджень у зв’язку з важливою біологічною роллю даних іонів [1, 2]. 

Молекулярний дизайн сенсорів на лужні метали передбачає наявність порожнин у структурі 

«рецептора», специфічних до йона певного радіусу. Також активно вивчаються процеси йон-

селективної самозбірки, де йон лужного металу відіграє роль темплату [1]. Типовими 

структурами, що утворюються в результаті такої самозбірки є металакриптати [3,4], що 

належать до такого класу супрамолекулярних сполук, як гелікати (від англ. «helix» = спіраль) 

– тобто самоорганізовані комплекси, ліганди в яких утворюють спіралеподібні структури 

навколо йонів металів [5]. Гелікати, утворені оксиген-донорними лігандами здатні 

інкапсулювати йони лужних металів подібно до криптандів [4]. Серед представників 

гелікатів лантаноїдів відомі люмінесцентні сенсори на йони лужно-земельних металів, таких 

як магній [6]. З огляду на фізичні властивості йонів лантаноїдів та їх координаційні 

можливості, металакриптати та металакриптанди, що містять лантаноїди є цікавим 

напрямком досліджень. 

Враховуючи вищезгадані особливості дизайну металакриптатів, дана робота спрямована 

на синтез і дослідження нових біядерних комплексів лантаноїдів на основі біс-хелатуючого 

карбациламідофосфату - тетраметил(2,2,3,3,4,4-гексафторо-1,5-діоксопентан-1,5-діил)-біс-

амідофосфату (H2L). Було синтезовано комплекси складу Na[Na(H2O)Ln2L4]·2Н2О, 

NEt4[NaLn2(L)4] (Ln = La, Nd) та (NEt4)2[La2(H2O)(L)4] (Рис. 1). Одержані комплекси були 

досліджені методами ІЧ та 1Н ЯМР спектроскопії  та рентгеноструктурного аналізу.  

   
Рис. 1. Будова тетракіс-аніонів комплексів NEt4[NaNd2(L)4] та (NEt4)2[La2(H2O)(L)4].  

У одержаних комплексах йони лантаноїдів знаходяться в оточені восьми атомів оксигену 

бідентатно координованих хелатуючих фрагментів -C(O)NP(O)-. У порожнині між 

лантаноїдами інкапсульований іон натрію або молекула води. Розмір порожнини можна 

регулювати змінюючи природу лінкеру між хелатуючими фрагментами КАФ ліганду. 

Література: 
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Сьогодні наноструктурні матеріали є важливою сферою розвитку дослідження завдяки 

їхнім унікальним характерним ознакам. Одним з найпоширеніших з таких матеріалів є 

діоксид титану. 

Діоксид титану зустрічається в природі у вигляді трьох основних поліморфних 

модифікацій, які кристалізуються в двох сингоніях: брукіт – в ромбічній , анатаз і рутил – в 

тетрагональній, але останні відрізняються атомно-кристалічною будовою. Рутил має більш 

щільну упаковку іонів в кристалах, тому він перевершує анатаз та брукіт по термічній 

стабільності та твердості. Рутильна форма діоксиду титану атмосферостійка і добре захищає 

полімери від УФ променів, запобігає фотокаталізу і втраті властивостей матеріалу 

(наприклад деструкція, вицвітання), а також володіє кращою покривністю. TiO2 рутильної 

форми кристалічної решітки є єдиним і безальтернативним білим пігментом в стандартних 

областях промисловості для додання білизни. 

Проводились досліди по отриманню рутилу з дегідратованого розчину титанового 

аквакомплексу [Ti(OH2)6]
3+·3Cl- прожарюванням при невисоких температурах (500-550 С) і 

невеликому часу обробки (3 год.). Спочатку відбувається утворення натокристалічних 

частинок анатазу. Подальше збільшення температури і/або тривалості обробки призводить 

до появлення кристалів рутила і фазовому переходу «анатаз → рутил» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Фазовий склад порошків, отриманих прожарюванням де гідратованого 

розчину титанового аквакомплексу [Ti(OH2)6]
3+•3Cl-, при зміні 

температури і тривалості термообробки. 

• − аморфна фаза (AMOR):  − анатаз (А);  − рутил (R) 

 − аморфна фаза + анатаз (AMOR+A) 

 

Отже для одержання рутилу необхідно або підтримувати температуру більше 600 ºС і час 

обробки 1 годину або 550 ºС і час обробки не менше 4 годин. 

Література: 

[1] Beltran, A; Gracia, L; Andres, J. Density Functional Theory Study of the Brookite Surfaces 

and Phase Transitions between Natural Titania Polymorphs. J. Phys. Chem. B, 2006, 110 (46), 

23417-23423. 

[2] Zhong, H.; Finnegan, M.; Banfield, J.F. Preparing single-phase nanostrystalline anatase from 

amorphous titania with particles sizes tailored by temperature. Nano Letters, 2001, 1 (2), 81-85. 
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КУТОВІ БІ-1,2,4-ТРІАЗОЛИ У ДИЗАЙНІ МОЛІБДЕН 

ТРИОКСИДНИХ-ОРГАНІЧНИХ ГІБРИДІВ 

Гузій П., Лисенко А. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01033, Київ, вул. Володимирська, 64; polina5525@gmail.com 

 

Координаційні полімери, структура яких побудована на основі полімерної неорганічної 

матриці MoO3, є унікальними сполуками з високою термічною стійкістю (450 °C). 

Поєднання ряду цінних характеристик, таких як структурна різноманітність, термічна та 

хімічна стабільність, низьке значення редокс потенціалу Mo(VI), роблять їх привабливими 

об’єктами для багатьох суміжних напрямків досліджень, зокрема для широкого 

використання у каталізі. У цьому контексті, важливого значення набуває створення 

молібден(VI) оксидних координаційних сполук мікропоруватої будови. Це може бути 

реалізовано за допомогою кутових біфункціональних 1,2,4-тріазолвмісних лігандів, що 

мають жорстку конформаційну форму (Рис. 1). Такі молекули, задіюючи чотири N-донорні 

центри для генерування зв’язків Mo-N, виконують роль з’єднуючих лінкерів між сусідніми 

оксидними ланцюгами. У кристалічній структурі це може призводити до формування 

внутрішніх каналів, розмір яких визначається лінійними параметрами органічного ліганду. 

Так, в умовах гідротермального синтезу біс[4-(1,2,4-тріазол-4-іл)феніл]метан взаємодіє з 

молібден(VI)-оксидним компонентом з утворенням неорганічно-органічного гібриду складу 

[Mo2O6{(trC6H4)2CH2}]xH2O. Координаційний каркас сполуки є двовимірним. У ньому 

молібденоксидні ланцюги підтримуються завдяки тріазольним лігандам, геометрична форма 

яких сприяє появі відкритих мікропоруватих каналів з поперечним розміром 5×7 Å. 

На прикладі споріднених Mo(VI)-оксидних координаційних полімерів з лігандами 

(trC6H4)2О та (trC6H4OMe)2CH2 встановлено основні фактори, що регулюють 

мікропоруватість кристалічної структури на молекулярному рівні. 

 

Рис. 1. Кутові бітріазольні ліганди для синтезу молібден(VI) оксидних гібридних сполук 

мікропоруватої будови. 
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СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ СПОЛУКИ 

ДИРЕНІЮ(ІІІ) З ІЗОЛЕЙЦИНОМ 

Гусак Ю., Овчаренко А., Голіченко О., Штеменко О. 
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 

пр. Гагаріна, 8, Дніпро, 49005, Україна; yulijanovik@gmail.com 

 

У роботах нашої наукової групи було показано перспективність застосування 

комплексних речовин ренію(ІІІ) з амінокислотами як сполук із потужною протипухлинною 

дією та іншими типами біоактивності. 

Синтезовано та виділено в індивідуальному стані нову кластерну сполуку ренію(ІІІ) з 

протеїногенною амінокислотою – ізолейцином (Ile). Взаємодію вихідних сполук 

(NBu4)2Re2Cl8 та Ile проводили у суміші ацетонітрилу та ацетону (1:4) при нагріванні до 600С 

протягом 22 годин в інертній атмосфері.  

 

 

Одержана речовина темно-синього кольору добре 

розчиняється в електронодонорних полярних 

органічних розчинниках, неорганічних кислотах 

(НCl, Н2SO4 та ін.) і воді, не розчиняється у 

неполярних органічних розчинниках, наприклад, 

CCl4, циклогексан. Вихід цільового продукту реакції 

склав 63%. 

За допомогою елементного аналізу, електронної 

адсорбційної та ІЧ-спектроскопії доведено, що 

синтезована речовина має будову, яка зображена на 

рис. 1 та може бути представлена формулою цис-

[Re2(Ile)2Cl4·(CH3CN)2]Cl2.  Рис. 1 – структурна формула цис-

[Re2(Ile)2Cl4·(CH3CN)2]Cl2 

 

Для визначення форм існування одержаної 

комплексної сполуки у фізіологічних умовах 

досліджено її стійкість у водних розчинах. 

На електронному спектрі поглинання 

(ЕСП) (рис. 2) спостерігали поступове 

зниження інтенсивності максимуму 

поглинання при 16400 см-1, який є 

характеристичним для цис-тетрахлороди-μ-

карбоксилатів диренію(ІІІ), без зміни його 

розташування. У процесі гідролізу 

відбувалось поступове знебарвленням 

розчину. Період напівперетворення склав 3 

доби. 

Виходячи із наших попередніх досліджень 

біологічної активності кластерів диренію(ІІІ) 

з амінокислотами, можна прогнозувати 

перспективність застосування синтезованої 

комплексної сполуки як речовини із 

потужною біологічною активністю. 
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Рис. 2 – ЕСП синтезованої сполуки у 

фізіологічному розчині протягом 24 діб: 

См
0 = 11,83•10-4 моль/л 
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КОМБІНОВАНЕ МОДИФІКУВАННЯ НАНОЧАСТИНОК 

КАЛЬЦІЙ ФОСФАТІВ АПАТИТОВОГО ТИПУ 

Данильчук Д.О., Струтинська Н.Ю., Слободяник М.С. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; spead390@gmail.com 

 

На сьогодні питання створення ефективних матеріалів на основі модифікованих кальцій 

фосфатів апатитового типу для ортопедії із необхідними характеристиками є надзвичайно 

актуальним. В даному аспекті ключовим є одержання фаз із заданими гранулометричними 

характеристиками, що містять певні легуючі допанти. Присутність останніх визначає 

біологічну активність майбутнього матеріалу, а також наявність антимікробних 

властивостей. Значну увагу приділяють легуванню кальцій фосфату карбонатною групою, 

що впливає на кристалічність зразків, швидкість їх розчинення та біологічну поведінку, 

створюючи викривлення та дефекти решітки. При цьому синтетичний карбонат-вмісний 

апатит може бути використаний як біоактивний та біорезорбційний матеріал для ортопедії 

через його хімічну схожість з мінеральною компонентою кісток людини. Серед катіонних 

допантів значну увагу приділяють цинк-вмісним апатитам, оскільки Zn2+  є важливим 

мікроелементом в організмі, який приймає участь у багатьох обмінних процесах, сприяє 

метаболізму та росту кісток, має інгібуючий вплив на резорбцію кісткової тканини in vivo, а 

також має антибактеріальну природу. 

Метою даної роботи є оптимізація умов одержання модифікованих карбонат-, натрій- та 

цинк-вмісних кальцій фосфатів апатитового типу із нанорозмірним розміром частинок. 

Синтез зразків загального складу Ca10-0.2-хNa0.2Znх(PO4)6-y(CO3)y, що  містили різні кількості 

йонів цинку (х = 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, y = 0.75) чи карбонату (х = 0.4, y = 0.25, 0.5, 0.75, 1.0) 

здійснено з водних розчинах системи Сa2+-Zn2+-Na+-NH4
+-PO4

3--СО3
2--NO3

- при кімнатній 

температурі. Методика експерименту передбачала змішування розчину, що містив суміш 

нітратів кальцію, цинку та натрію з розчином суміші фосфату та гідрокарбонату амонію. 

Після перемішування гетерогенної системи впродовж 20 хв, випарювали воду і одержаний 

твердий залишок ретельно перетирали та нагрівали до температури 600 °С. 

За даними порошкової рентгенографії встановлено формування фаз на основі Са10(РО4)6О, 

що належать до гексагональної сингонії, просторова група P63/m (апатитовий структурний 

тип). Слід відмітити, що на дифрактограмах зразків, відпалених при температурі 600 °С, 

значне уширення спостережуваних рефлексів вказує на нанорозмірність частинок 

синтезованих фосфатів. 

ІЧ-спектри всіх синтезованих зразків подібні за інтенсивністю та положенням 

спостережуваних коливальних смуг. Інтенсивні моди в частотних діапазонах 560-600 см-1 та 

1000-1100 см-1 належать симетричним та асиметричним коливаннями (ν4, ν1 та ν3) 

фосфатного тетраедру. Широка смуга незначної інтенсивності в діапазоні 3200-3600 см-1 

зумовлена коливанням сорбованої води та коливаннями структурно зв’язаної ОН-групи в 

каркасі апатитового типу, тоді як відповідні деформаційні коливання виявлено при 1600 см-1. 

Характеристичні коливання карбонатних груп у структурі синтезованих модифікованих 

кальцій фосфатів спостерігаються при 870, 1430 та 1450 см-1, положення яких свідчать про 

реалізацію часткового заміщення РО4
3- на СО3

2- в структурі апатиту (Б-тип). 

Таким чином, оптимізовано умови одержання наночастинок модифікованих кальцій 

фосфатів апатитового структурного типу, що містять легуючі допанти: Zn до 3 %мас., Na - до 

0.5 %мас. та  CO3
2- до 6 %мас, що в подальшому можуть бути використані при одержанні 

матеріалів з антимікробними властивостями для ортопедії. 
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ПРОДУКТИ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ  

СoSO4–MnSO4–Nа2HPO4 (Nа3PO4)–H2О 

Джима Є.М., Антрапцева Н.М., Філіпенко В.В. 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15; aspirant_nubipu@ukr.net 

 

Взаємодією водних розчинів солей (сульфатів, хлоридів) двовалентних металів (магнію, 
мангану, цинку, кобальту) отримують залежно від умов осадження подвійні солі або тверді 
розчини. Дані стосовно продуктів взаємодії в системі СоSO4–MnSO4–Na2HPO4(Nа3PO4)–H2O 
в літературі відсутні.  

Мета даної роботи – дослідити склад продуктів взаємодії в системі СоSO4–MnSO4–
Na2HPO4(Nа3PO4)–H2O за різних умов осадження. 

Взаємодію здійснювали за умов, що забезпечують спільне осадження катіонів Со2+ і Mn2+ 

у вигляді середніх фосфатів. Для цього використовували обмінну реакцію між розчинами 
відповідних сульфатів і осаджувача. В окремих серіях дослідів визначали залежність складу 
твердої фази від основних параметрів процесу: рН реакційного середовища змінювали, 
використовуючи в якості осаджувача водні розчини Na2НPO4, Na3PO4 або їх суміш. 
Співвідношення в складі вихідних розчинів n = Р/∑Со2+,Mn2+ підтримували рівним 0,67. 
Співвідношення катіонів K = Со2+/Mn2+ варіювали в межах від 25.0 до 1.5 мол. %. 
Концентрацію вихідних розчинів змінювали в інтервалі 0.05–0.25 моль/л. Температуру 
осадження фіксували в межах 50–750 С.  

Ідентифікацію твердої фази виконували, використовуючи комплекс методів аналізу: 
хімічний, рентгенофазовий ІЧ-спектроскопію.  

Відповідно до результатів аналізу твердої фази, що утворюється у разі використання 
осаджувачів різного складу (Na2HPO4, Na2HPO4:Na3PO4=2:1 та Na2HPO4:Na3PO4=1:1), 
встановлено, що найбільший ступінь заміщення кобальту манганом досягається за 
використання Na2HPO4:Na3PO4=1:1. При цьому утворюється твердий розчин складу 

Со3-хMnx(PO4)2·8H2O, область гомогенності якого становить 0<х1.00. У разі використання в 

якості осаджувача водного розчину Na2HPO4 вона становить 0 <х 0.54, 

Na2HPO4:Na3PO4=2:1 – 0.70.  
Варіюючи під час синтезу склад вихідних реагентів (співвідношення катіонів K = 

Со2+/Mg2+  у водних розчинах сульфатів) було встановлено, що вміст кобальту і магнію в 
складі фосфатів октагідратів можна змінювати в широких межах (табл.).  

Таблиця – Склад фосфатів, що утворюються під час взаємодії в 
                   системі СоSO4–MnSO4– Na2HPO4:Na3PO4=1:1–H2O. 

Співвідношення 
K = Со/Mn, 

мольне 

С к л а д   т в е р д о ї   ф а з и 
Мас. %  

Х і м і ч н и й 
Со Mn P H2O 

25.0 41.77 0.54 13.62 15.86 Со2,9Mn0,1(PО4)2·8H2O 

9.0 40.15 1.35 13.50 15.92 Со2.75Mn0.25(PO4)2·8H2O 

4.0 37.48 2.74 14.22 16.23 Со2.51Mn0.49(PO4)2·8H2O 

2.5 34.70 4.13 14.31 16.63 Со2.27Mn0.73(PO4)2·8H2O 

1.6 31.36 5.83 14.87 17.26 Со2.0Mn1.0(PO4)2·8H2O 

1.5 28.49 8.36 15.79 17.02 
Со2.0Mn (PO4)2·8H2O + 
+ MnHPO4·3H2O 

Насичений твердий розчин, що утворюється за цих умов має склад Со2.0Mn1.0(PO4)2·8H2O. 
Спроби отримати кобальт(ІІ)-манган(ІІ) фосфат октагідрат із вмістом мангану(ІІ) більшим за 
5.83 мас. % (K = Со2+/Mg2+<1.6) призводить до осадження механічної суміші двох 
кристалічних фаз.  
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КОМПЛЕКСИ 3- ТА 4-d МЕТАЛІВ З ОСНОВАМИ ШИФФА – 

ПОХІДНИМИ АМІНОГУАНІДИНУ 

Діденко К.І., Бувайло О.А., Васильєва О.Ю. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; vassilyeva@univ.kiev.ua 

 

Було одержано комплекси двовалентних Mn, Ni, Cu, Zn, Cd та Pd з новими лігандами, що 

є продуктами конденсації аміногуанідину з 5-бромсаліциловим альдегідом (HL1, H2L2), 

саліциловим та 5-бромсаліциловим альдегідами (H2L3), а також 2-піридинкарбальдегідом 

(L4). 

 
 

Основна схема одержання комплексів полягала у взаємодії альдегіду і солі аміногуанідину 

з сіллю металу та порошком нульвалентного металу в метанолі, ДМФА чи їх суміші при 

вільному доступі кисню повітря: 

M1X2·nH2O – М20 – Аldehyde – AГ·HX – Solv 

М = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd; 

Х = Сl–, CH3COO–, NO3
–, CO3

2– 

 
 

NiL3·ДМФА·H2O 

Синтезовані сполуки охарактеризовано за допомогою елементного аналізу, ІЧ, ЯМР, ЕПР 

спектроскопії та рентгеноструктурного аналізу. Досліджено антимікробну активність 

CuL1Cl·ДМФА щодо тест-культур бактерій з високим рівнем резистентності до 

антибіотиків та каталітичну дію CuCl2L4·ДМФА в реакціях окиснення алканів H2O2. 
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SYNTHETIC STRATEGY TOWARDS HALOMETALLATES 

WITH IMIDAZO[1,5-a]PYRIDINIUM-BASED COUNTERION 

Didenko K.I., Vassilyeva O.Yu., Buvaylo E.A. 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

64/13 Volodymyrska str., Kyiv 01601, Ukraine; vassilyeva@univ.kiev.ua 

 

Organic-inorganic halometallates is a very promising class of compounds within the more 

general domain of organic-inorganic hybrid materials [1]. The efficient approach for creating new 

hybrid halometallate salts is the design and use of monovalent organic cations, where size, shape 

and electronic structure can be varied over wide limits, for introducing useful properties into the 

hybrid structure. Therefore, we have prepared two new chlorometallate salts [L']2[ZnCl4] (1) and 

[L']n[PbCl3]n (2) with 2-methyl-imidazo[1,5-a]pyridinium cation [L']+.  

The formation of the new substituted imidazo[1,5-a]pyridinium  cation  involves  initial  addition  
 

 

of methylamine hydrochloride to 

formaldehyde solution in water to form the 

imine, which further reacts with 2-

pyridinecarbaldehyde (2-PCA) yielding [L']+ as a 

product of the oxidative condensation-

cyclization. The simple self-assembly of Zn2+ or 

Pb2+ ions, the pre-formed organic cations and 

chloride anions in aqueous media using the MCl2 

: CH2O : CH3NH2·HCl : 2-PCA  = 1 : 2 : 2 : 2 

mole ratio afforded 1 and 2 in quantitative yield.  

The use of PdCl2 as a source of metal ions in 

the same synthetic procedure did not result in a 

hybrid tetrachloropalladate but produced the 

cationic complex [PdClL'']Cl (3) with trapped 

bis-hemiaminal L'', an intermediate to imine. 3 

decomposes on dissolution in hot DMSO 

forming the Schiff base complex Pd(LSchiff)Cl2 

(CSD refcode NEKYUZ). Such behaviour is not 

unexpected for hemiaminals. 

 
  

While tetrahedral ZnCl4
2– anions 

show no connectivity in 1, the hybrid 

exhibits a pseudo-layered structure with 

organic and inorganic sublattices 

arranged parallel the bc plane. 

In the crystal lattice of 2, 

stacks of the aromatic 

cations alternate with one-

dimensional stepwise 

chloroplumbate wires along 

the a direction.  

 

In the solid state, 3 

with two stereogenic 

centres should be seen as 

a 50:50 racemic mixture 

of two optically-active 

compounds but it shows 

a meso structure in 

DMSO solution. 
[1] Faustini, M.; Nicole, L.; Ruiz–Hitzky, E.; Sanchez, C. Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1704158. 
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СИНТЕЗ ЗМІШАНИХ ПАРАВОЛЬФРАМАТІВ Б ЦИНКУ З 

КАТІОНАМИ НАТРІЮ ТА КАЛІЮ 

Дуванова Е.С.1, Печаліна Є.І.1, Поліщук О.Р.1, Рисіч А.В.1, Літвак Л.В.1, 

Попова А.В.1, Радіо С.В.1, Розанцев Г.М.1 
Донецький національний університет імені Василя Стуса 

21000, Вінниця, вул. 600-річча, 21; e.ivantsova@donnu.edu.ua 

 

Останнім часом в зв’язку з використанням в каталізі та медицині, стало актуальним 

дослідження умов утворення різноманітних ізополі- та гетерополіаніонів у розчинах та 

синтез солей на їх основі. Такі сполуки, в першу чергу, синтезують з поліаніонів, які 

утворюються в результаті самозборки у водних розчинах при додаванні до розчину 

ортовольфрамату відповідної кількості кислоти. Остання задається кислотністю 

Z = C(H+) / C(WO4
2-) і відповідає домінуванню потрібної форми ізополіаніону. Даний спосіб 

добування є простим і недовготривалим, продукти відрізняються чистотою та однорідністю. 

Зазвичай паравольфрамати отримують з розчинів з Z = 1,17, а зона з меншим Z 

залишається невивченою. За кімнатної температури водний розчин натрію вольфрамату 

підкисляли оцтовою кислотою до кислотності Z = 1,00 та додавали розчин цинку (ІІ) нітрату 

за інтенсивного перемішування: С(Na2WO4) = С(CH3COOH) = 0,1 (моль/л); C(Zn(NO3)2) = 

1,6667·10-2 (моль/л). До отриманого гомогенного розчину додавали ацетон у співвідношенні 

1 : 1 за об’ємом і гетерогенну суміш витримували тиждень щільно закритою за кімнатною 

температури для укрупнення осаду. Однофазність і склад виділеної солі 

Na6Zn2[W12O40(ОH)2]·19H2O встановлені методами елементного хімічного аналізу та 

скануючої електронної мікроскопії (рис.1). Наявність паравольфрамат Б-аніону в складі солі 

показано методом ІЧ-спектроскопії. 

Якщо в тих же умовах (Z = 1,00; T = 25ºC), для синтезу використовувати розчин калію 

вольфрамату, то при додаванні розчину цинку нітрату спочатку відбувається виділення 

ZnWO4. Гетерогенну суміш залишали відстоюватися за кімнатної температури декілька діб, 

після цього відфільтровували, а з фільтрату через місяць отримали осад 

K6Zn2[W12O40(ОH)2]·23H2O. Склад осаду був встановлений методами елементного хімічного, 

ІЧ-спектроскопічного аналізів та методом скануючої електронної спектроскопії, а 

морфологія поверхні наведена на рис 1. 

 

 
Рис. 1. Морфологія поверхні солей: 1) Na6Zn2[W12O40(ОH)2]·19H2O, 

2) K6Zn2[W12O40(ОH)2]·23H2O; збільшення у 2500 разів. 
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КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ Zn(II), Mn (II) ТА Fe(III) З N,N-

ДИБЕНЗИЛ-N-ТРИХЛОРАЦЕТИЛФОСФОРТРИАМІДОМ 

Зозуля В.О., Шатрава Ю.О., Овчинніков В.А., Слива Т.Ю., Амірханов В.М. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; zozuliauniv@gmail.com 

 

Карбациламідофосфати (КАФ) – це клас органічних сполук, що мають у своєму складі 

фрагмент C(O)NHP(O) та виступають як O,O'-донорні хелатуючі ліганди. КАФи часто мають 

високу біологічну активність, є ефективними лігандами в координаційній хімії. КАФ 

комплекси на основі йонів перехідних металів інтенсивно вивчалися протягом останніх часів 

[1, 2]. 

В представленій роботі на основі ліганду КАФ-типу N,N'-дибензил-N''-

трихлорацетилфосфортриаміду (HL) за реакцією обміну між солями металів та натрієвою 

сіллю ліганду було синтезовано координаційні сполуки складу Zn2L4(CH3OH)2, MnL2, FeL3. 

Всі комплекси були досліджені методом ІЧ спектроскопії, а комплекс цинку – методом 

рентгеноструктурного аналізу.  

Смуги поглинання для вільного ліганду в області 1708 см-1 та 1214 см-1  відповідають 

смугам ν(C=O) та ν(P=O). Значення ν(C=O) для координаційних сполук зміщуються у 

низькочастотну область відносно ν(C=O) ліганду приблизно на 100 - 110 см-1; смуги ν(P=O) 

зсуваються на 142 - 144 см-1 у низькочастотну область. На підставі аналізу ІЧ-спектральних 

даних зроблено висновок про бідентатний спосіб координації до лігандів через атоми 

оксигену карбонільної та фосфорильної груп. 

Димерний комплекс цинку сформований за рахунок чотирьох лігандів та двох молекул 

розчинника (метанол) (рис. 1а). Два ліганди координуються до кожного атома цинку 

бідентатно-циклічно, утворюючи шестичленні стійкі цикли. Атоми оксигену карбонільних 

груп двох інших лігандів координовані до атомів металу монодентатно, в той час як атоми 

оксигену фосфорильних груп виступають містками між двома атомами цинку, утворюючі 

чотирьохчленні цикли. Молекули метанолу координуються до атомів цинку, доповнюючи 

координаційну сферу до 6.  
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Рис. 1. Фрагмент молекулярної будови комплексу Zn2L4(CH3OH)2 (а) (для спрощення всі 

гідрогени та бензильні замісники не позначені) та його схематичне зображення (б). 

 
[1] Gubina, K.E.; Maslov, O.A.; Trush, E.A.; Trush, V.A.; Ovchynnikov, V.A.; Shishkina, S.V.; Amirkhanov, V.M. Novel 

heteroligand complexes of Co(II), Cu(II), Ni(II) and Mn(II) formed by 2,2′-dipyridyl or 1,10-phenanthroline and phosphortriamide 

ligands: Synthesis and structure. Polyhedron, 2009, 28 (13), 2661-2666. 

[2] Ghaziani, F.; Afshar, F.; Maghsoud, Y.; Gholivand, K. Manganese (II) complexes containing carbacylamidophosphate 

ligands: Synthesis, molecular structures and computational investigation. J. Mol. Struct., 2018, 1181, 61-70. 
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БУДОВА КОМПЛЕКСУ ПІВАЛАТУ КОБАЛЬТУ З XantPhos І 

ЙОГО КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ В РЕАКЦІЇ 

ЦИНКУВАННЯ ГАЛОГЕНАРОМАТИЧНИХ СПОЛУК 

Іваниця М.О.1,2, Колотілов С.В.2 

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64; ivanytsya.mykyta@gmail.com 
2 Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України 

03028, Київ, пр. Науки, 31; svk001@mail.ru 

 
Дослідження каталітичних властивостей комплексів 3d металів є актуальною задачею з 

огляду на потребу в заміні сполук дорогоцінних металів в каталітичних процесах, пов’язану з 

їх високою вартістю і токсичністю. В цьому аспекті інтерес до півалатів обумовлений їх 

значно вищою розчинністю в органічних розчинниках у порівнянні з галогенідними 

комплексами, а також можливою стабілізацією проміжних сполук в каталітичних процесах 

завдяки наявності півалат-іонів [1].  

Синтезовано новий комплекс півалату кобальту(ІІ) з 4,5-біс(дифенілфосфіно)-9,9-

диметилксантеном (XantPhos) складу Co(XantPhos)(OPiv)2 (OPiv- = півалат). Будову сполуки 

в кристалічному стані встановлено за допомогою рентгеноструктурного аналізу. На відміну 

від описаного аналога Co(XantPhos)Cl2 [2], півалатний комплекс має значно вищу 

розчинність в толуені, дихлорметані і тетрагідрофурані.  

 

 
Рис. 1. Синтез та молекулярна структура Co(XantPhos)(OPiv)2. 

 

Встановлено, що Co(XantPhos)(OPiv)2 має каталітичну активність в реакції утворення 

ароматичних цинкорганічних сполук, які є важливими реагентами для створення нових 

зв`язків С–С. Кількість цинкорганічних сполук оцінювали шляхом вимірювання продукту її 

реакції з йодом. Із використанням Co(XantPhos)(OPiv)2 одержано 

(дифторфеніл)метилпіридин (Рис. 2) – важливий ліганд для синтезу фотокаталізаторів. 

 

Рис. 2. Реакція отримання цинкорганічної 

сполуки з визначенням її кількості через 

взаємодію з йодом та її використання для 

проведення каплінгу Негіші. 

 

Література: 

[1] Bernhardt, S.; Manolikakes, G.; Kunz, T.; & 

Knochel, P. Preparation of Solid Salt‐Stabilized Functionalized Organozinc Compounds and their 

Application to Cross‐Coupling and Carbonyl Addition Reactions. Angewandte Chemie 

International Edition, 2011, 50(39), 9205-9209. 

[2] Yang, F.; Zhou, Q.; Zhang, Y.; Zeng, G.; Li, G.; Shi, Z.; ... & Feng, S. Inspiration from old 

molecules: field-induced slow magnetic relaxation in three air-stable tetrahedral cobalt (II) 

compounds. Chemical Communications, 2013, 49(46), 5289-5291. 
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ТВЕРДІ РОЗЧИНИ ЗАМІЩЕННЯ КУПРАТУ НЕОДИМУ 

СУБМІКРОННОЇ ДИСПЕРСНОСТІ 
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Потенційні можливості високотемпературних надпровідних сполук широко 

використовуються в мікроелектроніці, медицині, транспорті, телекомунікаційних 

технологіях, енергетиці тощо. Підвищена функціональність, продуктивність і надійність є 

рушійною силою для одержання, дослідження та застосування цього класу неорганічних 

функціональних матеріалів. 

Метою цієї роботи є уточнення деяких структурних параметрів та їх порівняння в 

залежності від складу та температури у твердих розчинах системи NdBa2-xNdxCu3O7-, де 

x = 0-0.9. 

Зразки NdBa2-xNdxCu3O7-, де x = 0-0.9,  синтезовано цитратним золь-гель-методом, що дає 

можливість отримання субмікронного або нанорозмірного порошку з високою однорідністю. 

Вміст кисню визначали методом йодометричного титрування. 

Фазовий склад і параметри кристалічних граток встановлювали рентгенографічним 

методом на порошках (ДРОН-3М; СuK випромінювання з Ni-фільтром ).  

Мікроструктуру одержаних сполук вивчали за допомогою скануючого електронного 

мікроскопа Hitachi S – 2400. 

Резистивні вимірювання проводили в інтервалі температур 300-78 К стандартним 

чотирьохконтактним зондовим методом з використанням індій-галієвої евтектики. 

Стехіометричні кількості вихідних реагентів Nd2O3 (99,0%), Ba(OH)28H2O (99,0%) та CuO 

(99,0%) розчинялися при нагріванні в оцтовій кислоті. Після додавання заміщеного цитрату 

амонію в розрахованій кількості, суміш кип'ятили на гарячій водяній бані, до утворення 

гелеподібної суміші. Далі гель розкладали спочатку на піщаній бані, а потім його поступово 

нагрівали до 600 °C. Отримані порошки остаточно відпалювали на повітрі при 850 °С 

протягом 48 годин і потім охолоджували до кімнатної температури. Для вивчення 

температурної поведінки одержані зразки відпалювали в атмосфері кисню протягом 2.5-3 

годин, з наступним охолодженням на масивній мідній пластині. 

SEM дослідження зразків NdBa2-xNdxCu3O7-, де x = 0-0.9 показали наявність невеликих 

зерен різного розміру від 0.2 мкм до 1.5 мкм та невелику кількість агломерованих частинок 

різного діаметру. 

Встановлено, що не заміщений зразок Nd123 є однофазним і кристалізується в 

орторомбічній фазі o-Nd123, яка належить до просторової групи симетрії Pmmm. 

Зі збільшенням ступеня заміщення х у твердих розчинах NdBa2-xNdxCu3O7-, де x = 0-0.9, 

спостерігається перехід від орторомбічної до тетрагональної фази (просторова група симетрії 

Р4/mmm).  

Таким чином, підвищення ступеня заміщення неодиму x у твердих розчинах 

NdBa2-xNdxCu3O7-, де x = 0-0.9 призводить до зміни кристалічної структури, з наступною 

стабілізацією тетрагональної фази при x ≥ 0.1. 

Нами вивчено комплексну поведінку параметрів кристалічної решітки фаз заміщення 

Nd123 в залежності від складу та температурних режимів обробки. Показано наявність  

структурного переходу при температурі 600-650 °C, що супроводжується зміною симетрії від 

орторомбічної до тетрагональної (O→T). Зразки з низьким вмістом Nd3 + (x ≥ 0.1) нечутливі 

до температури понад 700 °C, і починаючи з x = 0.20, практично не реагують на нагрівання. 
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КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ ПАЛАДІЮ (ІІ)  
НА ОСНОВІ ЕСТЕРІВ 3-(2-ПІРИДИЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛІЛ- 

КАРБОНОВИХ КИСЛОТ 

Іванова Г.В., Хоменко Д.М., Дорощук Р.О., Лампека Р.Д. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; aka04iv@gmail.com 

 

Сьогодні сучасну електроніку не можливо уявити без використання рідкокристалічних 

сполук. Окрім всім відомого їх застосування для створення електролюмінісцентних дисплеїв 

(LCD), вони також є матеріалом для виготовлення польових транзисторів, фотоелектричних 

сонячних батарей, оптичних пристроїв зберігання інформації та датчиків. Різновидом цих 

сполук є металомезогени – речовини, що мають властивості рідких кристалів та утворені в 

результаті координації органічного ліганду іоном металу. Незважаючи на дороговизну, 

перспективним металом для синтезу металомезогенів є паладій(ІІ), оскільки це один з 

небагатьох центральних атомів що схильний утворювати плоско-квадратні координаційні 

сполуки, а тому підходить на роль металоцентру для формування рідкокристалічної фази 

дискотичного типу для чого, в свою чергу, повинно виконуватись, як мінімум, дві умови: 

наявність в молекулі комплексу стереохімічно-жорсткої частини та довгого аліфатичного 

ланцюга. Зазвичай, стереохімічно-жорстка частина, утворена іоном металу, що має плоско-

квадратну геометрію, та лігандом з ароматичними або гетероароматичними циклами. 

Перспективні ліганди для отримання металовмісних рідких кристалів є 3-(2-піридил)-1,2,4-

триазоли, оскільки відомо багато зручних методів одержання такого класу гетероциклів. Ми 

отримали ліганди площинної будови з двома донорними центрами – нітрогенами піридину і 

триазолу, та аліфатичним замісником у 5-му положенні триазолу. 

 

PdCl2*2CH3CN

NEt3, DMF

PdCl2*2CH3CN

CH3CN

      n=1
      R= CH3, n-C4H9, n-C8H17

n=0-3
R= C2H5

Pd4L4Cl4

      n=1
      R= CH3, n-C4H9, n-C8H17

DMF, t=120oC

 
 

Нами було синтезовано естери 3-(2-піридил)-1,2,4-триазоліл карбонових кислот, що 

умовно можна розділити на дві групи. Перша – естрери триазолілоцтової кислоти 

(метиловий, етиловий, бутиловий та октиловий). Друга – гомологічний ряд етилових естерів, 

від мурашиної до масляної триазолілкарбонових кислот.  Взаємодіючи з PdCl2 отримані 

лігандні системи можуть утворювати координаційні сполуки в нейтральній та 

депротонованій формах. Варіюючи кількісне співвідношення металу та ліганду, було 

одержано комплекси складу M:HL =1:1 та M:L=1:2. Склад координаційних сполук Pd2+ 

запропоновано на основі даних ЯМР та ІЧ спектроскопії. Термогравіметричне дослідження 

отриманих комплексних сполук показало, що термічна стійкість координаційних сполук 

варіюється в діапазоні температур 180-250 оС. Також спостерігається подібність перебігу 

термічного розкладу сполук, що мають схожу будову, не тільки залежно від складу 

комплексу, але й залежно від будови ліганду. Цікавим було одержання тетраядерних 

комплексів паладію. Як виявилось, при тривалому нагріві розчинів комплексів складу 1:1 

проходить заміщення одного з координованих йонів хлору вже координованим лігандом 

Результатом декількох послідовних заміщень є утворення комплексів складу Pd4L4Cl4. 

Будова тетраядерного комплексу бутилового естеру 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолілоцтової 

кислоти була підтверджена методом рентгеноструктурного аналізу. 
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КОНВЕРСІЯ СО2 В ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ В ЗОНІ 

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПЛАЗМИ НА 

ГЕТЕРОГЕННОМУ КАТАЛІЗАТОРІ 

Каменський А.О., Вязовик В.М. 
Черкаський державний технологічний університет 

18006, Черкаси, бул. Шевченка, 460; tema_111@ukr.net 

 

В наш час одним із перспективних напрямів утилізації вуглекислого газу є плазмо-

каталітична конверсія. Даний метод хоч і енергозатратний, але його можна застосувати для 

очистки вихідних газів промисловості від СО2 і отримати альтернативне паливо. Мета 

роботи – отримати органічні сполуки, такі як метанол та формальдегід конверсією СО2 

методом низькотемпературного плазмокаталізу з використанням діелектричного бар'єрного 

розряду. Цей спосіб переробки газів поєднує два відомі методи – плазмохімічний і 

каталітичний. Установки, що працюють на основі цього методу, складаються з двох 

ступенів. Перша – це плазмохімічний реактор (озонатор), друга - каталітичний реактор. 

Газоподібні забруднювачі, проходячи зону високовольтного розряду в газорозрядних 

осередках і взаємодіючи з продуктами електросинтезу, руйнуються і переходять в 

нешкідливі з'єднання, включаючи органічні сполуки. Обов'язковим в технології є наявність 

каталізатора, тому що СО2 хімічно інертний. Для проведення експериментальної частини 

була створена лабораторна установка, яка представлена на рис. 1. Конверсія СО2 неможлива 

без використання Н2 в якості спільного реагенту для синтезу органічних сполук. В 

дослідженні пропонується використовувати як джерело водню H2O, яка є не тільки більш 

дешевою, порівняно з H2 і CH4, але і загальним відходом, що виділяється нарівні з CO2 в 

промислових процесах, таких як виробництво аміаку.  

 
1 – балон CO2; 2 – ротаметр; 3 – зволожувач; 4 – конденсатовідвід; 

5 – джерело живлення ; 6 – газорозрядник ; 7 – трубчаста піч з каталізатором та 

газорозрядник 2; 8 – джерело живлення 2; 9 – холодильник; 10 – пробовідбірник. 

Рисунок 1 – Лабораторна установка конверсії CO2 в органічні сполуки 

Дана лабораторна установка дає змогу отримати різноманітний тип продуктів таких як: 

метанол та формальдегід. Вихід цих речовин регулювався зміною температури, яку 

підтримували на каталізаторі 12Х18Н10Т та СНК-2. Об’єм реактору з каталізатором склав 

39,67 см3 і час контакту 14,6 с. Об’єм реактору без каталізатора 7,6 см3 і час контакту 0,285 с. 

В обох реакторах напруга змінювалася від 7 до 11 кВ. Розігрів печі проводився від 250 0С до 

400 0С. Витрати CO2 - 960 см3/хв. Аналітичний контроль по отриманим продуктам 

проводився на спектрофотометрі марки UV-5800PC. Діапазон вимірювання 840 –190 нм. 
Кращі результати по виходу метанолу отримані при використанні каталізатора СНК-2, при 

цьому, вихід формальдегіду незначний. Каталізатор із нержавіючої сталі дає позитивні 

результати як виходу метанолу, так і виходу формальдегіду. Температура 2500С є найкращим 

температурним режимом в обох випадках. Отже, плазмокаталітичний метод переробки 

вуглекислого газу в органічні сполуки є досить ефективним і перспективним, тому потребує 

подальших досліджень, використовуючи різні технологічні умови та каталізатори. 
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ЗМЕНШЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПОВЕРХНІ 

Cd0.9Zn0.1Te ТА Cd0.95Mn0.05Te ХІМІЧНИМ МЕТОДОМ 

Канак Л.М.1, Іваніцька В.Г.1 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  

58012, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; kanak.liliia@chnu.edu.ua 
 

Напівпровідникові детектори на основі Cd(Zn)Te і Cd(Mn)Te часто піддаються 

поверхневому пошкодженню під час їх виготовлення та експлуатації. Для усунення 

різноманітних дефектів поверхні застосовують полірування, хімічне травлення та хімічну 

пасивацію [1].  

Метою даної роботи було підібрати склад пасивуючого розчину та умови проведення 

процесу пасивації для отримання на поверхні кристалів Cd0.9Zn0.1Te та Cd0.95Mn0.05Te плівки з 

високим опором. Попередня обробка кристалів перед проведенням експерименту включала 

механічне шліфування та полірування абразивними порошками. 

Першим етапом дослідження був пошук травильної композиції для хімічної обробки 

поверхні Cd0.9Zn0.1Te та Cd0.95Mn0.05Te. Використовувалось 4 травильні композиції на основі 

галогенів у органічних розчинниках: йод у метанолі (І2-CH3OH),йод у диметилформаміді (І2-

ДМФА), бром у метанолі (Br2-CH3OH ) та бром у диметилформаміді (Br2 – ДМФА). Було 

встановлено, що найкращим травником для обробки Cd(Zn)Te та Cd(Mn)Te є травильна 

композиція - бром у диметилформаміді обробка якою забезпечує рівну, без видимих 

нерівностей поверхню. Після травлення проводили пасивацію поверхні у розчині NH4F – 

H2O2. В результаті цього на поверхні кристалів утворювалась тверда монолітна 

інтерферентна плівка. Склад поверхні зразків оброблених пасивуючим розчином 

встановлено методом рентгенівської енергодисперсної спектроскопії (EDX). Як видно з 

результатів (рис.1. а) вміст Cd у зразку Cd(Zn)Te менше вмісту Te.  

 

Проведене порівняння вольт-амперних характеристик зразків Cd(Zn)Te і Cd(Mn)Te 

(рис.1.б) після різних типів обробки поверхні чітко показує, що проведення процесу 

пасивації суттєво підвищує значення їх опору Cd(Zn)Te та Cd(Mn)Te та підтверджує 

доцільність застосування пасивації поверхні для покращення функціональних властивостей 

напівпровідникових матеріалів. 

[1] Tappero, R.; Bolotinikov, A.E.; Hossain, A.; Yang, G.; Fochuk, P., et al. Long-term Stability 

of Ammonium-sulfide - and Ammonium-fluoride-passivated CdMnTe Detectors. Journal of the 

Korean Physical Society, 2015, 66 (10), 1532-1536. 
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Рис. 1. EDX-спектр зразка Cd(Zn)Te після пасивування розчином NH4F – H2O2 (а); 

вольт-амперні характеристики зразка Cd(Mn)Te після різних типів обробки поверхні (б). 
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НОВІ ФОСФІДИ Tb5Pd19P12 І Ho5Pd19P12 ТА ЇХНЯ 

КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА  

Каричорт О.Р., Жак О.В. 
Львівський національний університет імені Івана Франка  

79005, Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6/8; olha.zhak@lnu.edu.ua 

 

Потрійні системи, що містять важкий рідкісноземельний метал, паладій та фосфор, 

сьогодні є порівняно мало вивченими. Ізотермічні перерізи діаграм стану побудовано лише 

для двох систем: Er-Pd-P [1] та Yb-Pd-P [2], в яких виявлено утворення, відповідно, семи і 

шести тернарних фосфідів. Кристалічну структуру більшості виявлених інтерметалідів 

вивчено рентгенструктурними методами монокристала або порошку. Споріднені системи 

Ln–Pd–P, де Ln – рідкісноземельний метал ітрієвої підгрупи, вивчені значно менше, зокрема, 

у системах {Gd, Tb}–Pd–P сьогодні відомо по п’ять тернарних фосфідів [2–4], а у системах 

{Dy, Ho}–Pd–P лише по три тернарних інтерметаліди [3, 4]. Метою нашої роботи був пошук 

нових тернарних фосфідів у цих системах і вивчення їхньої кристалічної структури. 

Зразки для дослідження синтезували з порошків вихідних компонентів: рідкісноземельних 

металів (Ln = Gd–Er), паладію і червоного фосфору (усі речовини чистотою понад 99,9 мас. % 

основного компонента). Наважки компонентів для виготовлення зразків певного складу 

ретельно перемішували, спресовували у сталевій пресформі в таблетки, які запаювали у 

вакуумовані кварцові ампули і поміщали у муфельну піч. Спікання порошків виконували у 

два етапи: спочатку поступово нагрівали їх від кімнатної температури до 800 оC, 

витримували за цієї температури 7 діб, потім охолоджували до 600 оС і гомогенізували за цієї 

температури 30 діб, після чого гартували у холодній воді, не розбиваючи ампул. 

Дифрактограми порошку для проведення рентгенівського фазового і структурного аналізів 

отримували за допомогою автоматичного дифрактометра STOE STADI P: режим зйомки на 

пропускання; увігнутий германієвий (111) монохроматор; лінійний PSD детектор; Cu Kα1-

випромінювання; довжина хвилі  = 0,154056 нм; межі кутів 2θ 6 ≤ 2θ ≤ 110°, крок зйомки 

0,015° кута 2θ, час сканування 270 с у кроці. Усі обчислення виконували за допомогою 

комплексу програм для структурного аналізу WinCSD [5], уточнення координат і параметрів 

теплового зміщення атомів у кристалічних структурах сполук проводили за 

повнопрофільним алгоритмом Рітвельда [6]. 

У синтезованих зразках виявлено утворення двох нових тернарних фосфідів, які 

кристалізуються у гексагональній структурі типу Ho5Ni19P12 (просторова група P-62m): 

Tb5Pd19P12, a = 1,31127(6) нм, c = 0,39715(2) нм, RI = 0,0632; RP = 0,0734; wRP = 0,1016; 

Ho5Pd19P12, a = 1,31342(4) нм, c = 0,39839(2) нм, RI = 0,0652; RP = 0,0821; wRP = 0,1159. 

Сполуки Tb5Pd19P12 та Ho5Pd19P12 є першими представниками структурного типу 

Ho5Ni19P12 серед тернарних фосфідів рідкісноземельних металів і паладію. 

Окрім того, підтверджено існування за температури дослідження раніше відомих 

тернарних фосфідів LnPd2P2, де Ln = Gd–Er, з тетрагональною структурою типу CeAl2Ga2, 

уточнені параметри їхніх елементарних комірок добре узгоджуються з літературними 

даними [3]. 

 

[1] Зелінська, М.В. Дисертація на здобуття ступеня канд. хім. наук. Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Львів, 2007.  

[2] Будник, С.Л. Дисертація на здобуття ступеня канд. хім. наук. Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Львів, 2002. 

[3] Jeitschko, W.; Hofmann, W.K., J. Less-Common Met., 1983, 95, 317-322. 

[4] Johrendt, D.; Mewis, A. Z. Naturforsch., 1990, 45b, 1262-1266. 

[5] Akselrud, L.; Grin, Yu. J. Appl. Crystallogr., 2014, 47, 803-805. 

[6] Masciocchi, N. The Rigaku J., 1997, 14, 9-16. 
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ЛАНТАНОЇДІВ НА ОСНОВІ ДИМЕТИЛ-N-
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Попередні наші дослідження показали, що диметил-N-бензоїламідофосфат (HL) – 

представник класу карбациламідофосфатів, сполука загального складу 

C6H5CONHPO(OCH3)2 – утворює з рідкоземельними елементами термічно стійкі 

координаційні сполуки та виступає ефективним сенсибілізатором люмінесценції лантаноїдів. 

Крім того, диметил-N-бензоїламідофосфат цікавий для вивчення як біологічно активна 

сполука [1].  

В даній роботі представлено синтез та дослідження ряду нових координаційних сполук 

лантаноїдів з диметил-N-бензоїламідофосфатом загального складу NEt4[LnL4] (Ln3+ = La3+, 

Nd3+, Sm3+, Eu3+, Tb3+). Комплекси одержані при змішуванні неводних розчинів вихідних 

сполук відповідно до схеми: 

LnCl3·nH2O + 4NaL + NEt4Cl → NEt4[LnL4]+ 4NaCl↓ + nH2O, 

та досліджені за допомогою рентгеноструктурного та термогравіметричного аналізу, ІЧ-, 

ЯМР-1Н та електронної, в тому числі люмінесцентної спектроскопії.  

 Одержані комплекси термічно стійкі до 

180 °С. У складі синтезованих комплексних 

сполук ліганд координований до іонів 

лантаноїдів у бідентатно хелатуючий спосіб, з 

утворенням площинних шестичленних 

металоциклів (Рис 1). Координаційний поліедр 

іону лантаноїду у комплексах визначений як 

дещо викривлена квадратна антипризма. У 

кристалі негативно заряджена тетракіс-

комплексна часточка та зовнішньосферний 

катіон зв’язані електростатичною взаємодією. 

Крім того, протони тетраетиламоній катіону 

зв’язані слабкими контактами з фенільними 

кільцями чотирьох сусідніх тетракіс-часточок. 

Одержані сполуки європію та тербію 

демонструють яскраву, відповідно, червону та 

зелену фотолюмінесценцію при їх опроміненні 

УФ світлом. Час життя фотолюмінесценції відповідно складає 2,2 та 2,4 мс. Розрахований 

внутрішній та виміряний загальний квантовий вихід люмінесценції комплексу європію 

становлять відповідно 62 та 26%, а ефективність сенсибілізації люмінесценції європію 

диметил-N-бензоїламідофосфатом складає 42%. 
[1] Grynyuk, I.I.; Prylutska, S.V.; Franskevych, D.V., et. al. Combined action of C60 fullerene with 

dimethyl-N-(benzoyl)amidophosphate or dimethyl-N-(phenylsulfonyl)amidophosphate on leukemia L1210 

cells in silico and in vitro. Mat.-wiss. u. Werkstofftech., 2016, 47 (2–3) 98-104. 

 
Рис. 1. Будова тетракіс-аніону 

комплексу NEt4[NdL4] (атоми гідрогену 

не показані). 
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04001, Košice, 45 Watsonova street; kyshkarova@saske.sk 

 

Recently, scientific researches have been rapidly developing particularly to create new polymer 

composite materials containing nanosized particles of metal oxides, as well as nanostructured 

hybrid organo-inorganic composites. Such investigations are significant due to the huge potential of 

nanotechnology for application in various fields: from medicine to communication systems.  

Among the most promising methods for a hybrid composite preparation, the sol-gel technique 

was chosen [1]. During sol-gel transformation, organo-inorganic materials are formed by hydrolysis 

and condensation reactions. The sol-gel method is a process of forming a solid phase from a 

dispersed liquid (sol), which sticks togetherfabricating a continuous three-dimensional network 

(gel). In most cases to obtain silica materials, tetraethoxysilane (TEOS) is widely used as an 

inorganic precursor. Hydrolysis of ethoxysilyl groups leads to silanolgroupscreation, and their 

condensation - to the formation of inorganic polymers of various shapes, depending on the catalyst 

(spherical particles, layers, xerogels, etc.) The silanes with organic groups or polymers bearing 

certain functional groups could be added on the stage of sol preparation to produce new hybrid 

materials or composites. Such hybrid composites have many advantages, such as specificity, 

flexibility, and availability of functional groups, porosity without the additional introduction of 

surfactants. 

Current research describes the synthesis of silica/PLGA composites, whereas an inorganic 

composite part is silica due to its chemical stability, biocompatibility, useful optical and electrical 

characteristics and it is demanded and well-studied substance. PLGA or poly(lactic acid-co-glycolic 

acid) is an organic composite part and it is biocompatible, biodegradable, and non-toxic polymer 

[2]. 

The synthesis of the hybrid composite was conducted in one-stage. Acetone was used as a 

solvent due to the polymer solubility in it. In the system of TEOS (pre-hydrolyzed with HCl) and 

PLGA, various catalysts were used for gelation such as NH4OH and NaF. The syntheses were 

carried out at the same temperature, time, and the ratio of reagents. Based on their own studies 

(salting out of polymer), acetone amount was regulated, and mixing time was increased to form 

homogeneous systems. The obtained gels were crushes, drying at 50° C for 4h after 3-4 days, 

washed with acetone, dichloromethane, water, and drying again at 100° C for 24h. 

Hybrid composites were studied by various physicochemical methods, including elemental 

analysis, acid-base titration, electrokinetic potential measuring, IR spectroscopy, thermogravimetric 

analysis, and SEM, and the effect of the catalyst kind on the morphology, structure, porosity, and 

properties was studied.It was demonstrated, the resulted hybrid composites with acid groups are 

polymer networks formed of three-dimensional silicon dioxide, into the structure of which organic 

copolymer with are tightly intercalated, which ensures their high thermal and chemical stability. 

The application of these composites for removing heavy metals from industrial water will be further 

explored. 

Acknowledgment: The research has been supported by the project VEGA 2/0156/19 as well as by 

H2020- MSCA-RISE-2016-NANOMED project No 734641. 

 

[1] Maksimov, A.I.; Moshnikov, V.A.; Tairov, Yu.M.; Shilova, O.A. Fundamentals of sol-gel 

technology of nanocomposites, 2008, 2, 255p. 

[2] Astete, C.; Sabliov, C. Synthesis and characterization of PLGA nanoparticles. J. Biomater. 

Sci. Polym. Ed, 2006, 17(3), 247-289. 
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Карбамід, є високоефективне гранульоване добриво, що містить в засвоюваній формі 

необхідний для росту і розвитку рослин поживний елемент азот, в кількості 46 % масових. 

Нітроген, що знаходиться у карбаміді, перебуває у амідній формі. Види азотних добрив на 

основі амідної форми характеризуються тим, що азот спочатку повинен пройти процеси 

амоніфікації (процес розкладу органічних азотистих речовин з виділенням аміаку) та 

нітрифікації (мікробіологічний процес окиснення аміаку до азотистої кислоти або її самої 

далі до азотної кислоти ). За рахунок цього карбамід добре підходить для використання 

фактично на усіх типах ґрунтів, для позакореневого підживлення озимих та ярих культур. 

Крім аграрного сектору він має широкий спектр застосування як сировина у фармакології, 

косметології та інших  галузях.  

Добриво водорозчинне, і тому його зберігання є проблемою для деяких господарств. Для 

вирішення цього недоліку використовують різні полімерні домішки типу: карбамід-

формальдегідний концентрат (КФК), що вводиться в плав карбаміду перед гранулюванням та 

(або) обробку гранул антизлежувачами.  

Антизлежувачі ‒ це речовини, що перешкоджають грудкуванню та злежуванню 

порошкоподібних і дрібнокристалічних речовин, запобігають злипанню їх частинок та 

зберігають сипкість. Вони бувають рідкими та твердими. Як правило, всі рідкі антизлежувачі 

є розчинами аніонних, поверхнево- активних і полімерних речовин, тому негативно 

впливають на флору, а також за рахунок токсичності скорочують спектр використання. 

Мета роботи: покращення якості продукції та збільшення терміну зберігання за рахунок 

поверхневої обробки гранул екологічними антизлежувачами.  

В якості альтернативи КФК рідкого антизлежувача, протестовано водорозчинну сировину 

природного походження, а саме: гідролізований розчин білкової сировини з сімейства 

фібрилярних білків на основі  мінералізованих екстрактів рослин. В якості твердо фазної 

кондиціонуючої добавки використано мілко дисперсний діоксид кремнію. За рахунок своєї 

високої дисперсності, він забезпечує максимально велику сорбційну поверхню, а отже – 

більшу швидкість і ефективність дії. 
У представлених дослідженнях використані зразки карбаміду з вмістом карбамід 

формальдегідного концентрату (КФС) (концентрація формальдегіду = 0,06 % м.ч.) та без 

КФС, що відповідав вимогам ДСТУ 7312:2013 Сечовина (Карбамід). 

Виявлено позитивний вплив поверхневої обробки гранул на показник  волого поглинання. 

Внаслідок термостатування оброблених зразків та контрольної проби у термостаті зі 

значенням відносної вологості повітря 70 % терміном 5 діб вміст вологи у оброблених 

гідролізованим розчином зразках карбаміду, що не містив КФС, був на 16 % менше ніж вміст 

вологи зразка порівняння проби карбаміду без вмісту формальдегіду та на 14% менше ніж 

вміст вологи у зразку порівняння з вмістом формальдегіду 0,06%.  

Вміст вологи у обробленому кремнієм зразку карбаміду , що, що не містив КФС,  був на 

27,9 % менше ніж вміст вологи зразка порівняння проби карбаміду без вмісту КФС та на 

12,7% менше ніж вміст вологи у зразку порівняння з вмістом КФС 0,06%.  

Значного впливу поверхневої обробки гранул на сипучість карбаміду не виявлено, так як 

зразки обробленого карбаміду та зразки порівняння мають практично однакові показник 

сипучості.  
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Каркасні подвійні фосфати володіють значним потенціалом застосування у різних сферах 

науки й техніки та привертають до себе значну увагу завдяки структурному різноманіттю та 

низці фазових переходів [1-2]. Особливе місце серед таких сполук посідають складнооксидні 

матриці з загальною формулою MI
3M

III(PO4)2 (де МI – лужний, а MIII – рідкісноземельний 

метал) завдяки ізольованості кисневих полієдрів MIIIO8, що входять до їх складу, високій 

хімічній та термічній стійкості, що обумовлює широке коло їх застосувань. З іншого боку, 

висока термічна і хімічна стабільність простих ортофосфатів лантанідів звужує коло 

можливих підходів до одержання чистих подвійних фосфатів, як наслідок і їх можливе 

застосування. 

В представленій роботі розглядається можливість керованого синтезу монокристалів 

Na3Ce(PO4)2 з комбінованих фосфатно-фторидних та фосфатно-молібдатних розплавів. 

Встановлено закономірності формування двох кристалічних сполук: Na3Ce(PO4)2 та CePO4  

методами ІЧ спектроскопії та рентгенофазового аналізу (Рис.1). 

 

Рис. 1. ІЧ – спектри 1- Na3Ce(PO4)2 та2 - CePO4. 

 

Показано, що використання NaF та Na2MoO4 як інертних розчинників дозволяє плавно 

змінювати умови одержання кожного з наведених фосфатів та впливати на розмір та 

морфологію одержаних кристалів. Так, загальна закономірність для досліджених систем 

вказує, що оптимальними умовами для одержання Na3Ce(PO4)2 є розплави з високим 

співвідношенням Na/P = 1,3 – 1,8 та порівняно вузький інтервал кристалізації 940-870°С. 

Визначені широкі концентраційні межі одержання чистих подвійних фосфатів відкриває 

перспективи їх подальшої модифікації люмінесцентними активаторами для потреб сучасних 

люмінофорів та світлодіодів. 

[1] Carrasco, I.; Bartosiewicz, K.; Piccinelli, F.; Nikl, M.; Bettinelli, M. Structural effects and 

5d→4f emission transition shifts induced by Y co-doping in Pr-doped K3Lu1-xYx (PO4)2. Journal of 

Luminescence, 2017, 189, 113-119. 

[2] Bedyal, A.K.; Ramteke, D.D.; Kumar, V.; Swart, H.C. Blue photons excited highly 

chromatic red light emitting K3La(PO4)2: Pr3+ phosphors for white light emitting diodes. Materials 

Research Bulletin, 2018, 103, 173-180. 
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Клімов І., Труш В.О., Амірханов В.М. 
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01601, Київ, вул. Володимирська 64; pro100ananim77@gmail.com  
 

Дизайн фотолюмінесцентних лантаноїдних комплексів продовжує залишатися активною 

сферою наукових досліджень через можливість їх практичного використання: освітлювальні 

прилади (економні люмінесцентні лампи, світлодіоди), телевізійні та комп'ютерні дисплеї, 

оптичні волокна, оптичні підсилювачі, лазери, люмінесцентні маркери для біомедичного 

аналізу, медичної діагностики та візуалізації клітин [1, 2]. 

З цієї точки зору вивчення аніонних лантанідних комплексів з P, N-заміщеними 

структурними аналогами β-дикетонів - карбациламідофосфами (КАФ) вважається 

перспективним напрямком досліджень. У даній роботі ми повідомляємо про синтез нового 

ряду аніонних тетракіс-комплексів лантаноїдів складу NEt4[LnL4], де L- = диметил(3-

нітробензоїл)амідофосфат- аніон. Одержані сполуки було охарактеризовано методами ІЧ, 1Н 

ЯМР, електронної та люмінесцентної спектроскопії, термогравіметрії, елементним аналізом. 

Методом рентгеноструктурного аналізу досліджена будова кристалічна та молекулярна 

будова комплексу  NEt4[EuL4] (Рис.1). 

  
а       б 

Рис. 1. Молекуляна будова комплексу європію (а) (протони не показані) та форма 

координаційного поліедру ЦА (б). 

 

Встановлено спосіб координації лігандів та проаналізовано особливості будови 

синтезованого комплексу. Обговорено можливість використання одержаних сполук європію 

та тербію в якості основи для створення люмінесцентних матеріалів. 

 

[1] Kido, J.; Okamoto, Y. Organo Lanthanide Metal Complexes for Electroluminescent 

Materials. Chemical Reviews, 2002, 102(6), 2357-2368.  

[2] Eliseeva, S.V. and Bünzli, J-C.G. Lanthanide luminescence for functional materials and bio-

sciences. Chem. Soc. Rev., 2010, 39(1), 189-227. 
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Тверді розчини конденсованих фосфатів двовалентних металів із циклічною будовою 
аніона є основою для створення нових неорганічних матеріалів. Одним з найбільш 
технологічних способів їх одержання є низькотемпературна термообробка відповідних 
кристалогідратів. Такі дані про зневоднення манган(ІІ)-магній дигідрогенфосфатів в 
літературі відсутні. 

Мета даної роботи – визначити умови низькотемпературного синтезу твердого розчину 
манган(ІІ) і магній конденсованих фосфатів з циклічною будовою аніона. 

В якості основного об'єкту дослідження використовували дигідрогенфосфат складу 
Мn0.5Mg0.5(Н2PО4)2·2H2О. Отримували його взаємодією манган(ІІ) і магній 
гідроксокарбонатів з фосфатною кислотою. Термічні перетворення вивчали за допомогою 
деріватографа Q-1500D в умовах динамічного і квазіізотермічного режимів. Продукти 
термообробки, отримані на кожній стадії зневоднення досліджували, за допомогою 
рентгенофазового (ДРОН-4М, СuКα) і ІЧ спектроскопічного (спектрометр Nexus-470) 
аналізів. Аніонний склад визначали, використовуючи кількісну хроматографію на папері. 

Результати комплексного дослідження продуктів термообробки показали, що тверда фаза, 
що утворюється на першій стадії дегідратації, являє собою суміш Мn0.5Mg0.5(Н2PО4)2·H2О і 
Мn0.5Mg0.5(Н2PО4)2. Разом з твердою фазою фіксується вільна фосфатна кислота 2.2 і 3.7% (у 
перерахунку на Р2О5) при 110 і 1500С відповідно. 

Нагрівання Мn0.5Mg0.5(Н2PО4)2·2H2О до 1800С супроводжується частковою конденсацією 
монофосфатного аніона. У складі як сольового, так і кислотного компонентів утворюються 
дифосфатні аніони: 7.4% у твердій фазі та 1.8% – Н4Р2О7. Подальше підвищення температури 
до 180–2400С призводить до глибокої конденсації фосфатного аніону; ступінь перетворення 
монофосфатного аніона на поліфосфатний при 2400С досягає 90%. Склад твердої фази являє 
собою складну суміш полімерних фосфатів з лінійною будовою аніона, включаючи гепта- 
(2.1% мас.) і октафосфати (1.6% мас.).  

Найбільш складними є продукти термообробки, одержані у разі нагрівання 
Мn0.5Mg0.5(Н2PО4)2·2H2О до 340°С. Крім поліфосфатів з n>8 в їх складі фіксується 
конденсований фосфат з кільцевою будовою аніона – циклотетрафосфату (до 3.8% Р2О5) 
Склад продуктів зневоднення спрощується при 4100С. Повністю зневоднений фосфат 
ідентифікований як циклотетрафосфат МnMgP4O12 (моноклінна сингонія, пр. гр. С2/с). 

Послідовність процесів, що відбуваються в продуктах термообробки, їх якісний склад 
зберігаються для Мn1-хMg.х(Н2PО4)2·2H2О (0<х<1.0) різного складу. Змін зазнають кількісні 
характеристики процесів конденсації аніону, які повніше відбуваються під час зневоднення 
дигідрогенфосфатів із більшим вмістом мангану(ІІ). Температурні інтервали утворення і 
термічної стабільності проміжних і кінцевого продукту зневоднення – твердого розчину 
циклотетрафосфатів складу Мn2-хMgхP4O12 (0<х<1.0) зі збільшенням вмісту Мn(ІІ) 
зміщуються на 20–30 градусів у бік більш високих температур. 

Кореляції, встановлені між аніонним складом продуктів термообробки 
Мn0.5Mg0.5(Н2PО4)2·2H2О і температурними інтервалами їх утворення і термічної 
стабільності, дозволяють здійснити низькотемпературний синтез твердого розчину 
манган(ІІ) і магній циклотетрафосфатів складу Мn2-хMgхP4O12 (0<х<1.0).  
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Дослідження й проектування виробництва виробів з композиційних органонеорганічних 

матеріалів, що містять неорганічні в’яжучі, органічні компоненти та наповнювачі. В якості 

неорганічних в’яжучих використані відходи доменних металургійних виробництв у вигляді 

гранульованих шлаків, які містять оксиди металів і неметалів. Шлак  доменний 

гранульований, містить у собі алюмосилікатний компонент який при активації сполуками з 

вмістом лужних металів утворюють шлаколужне в’яжуче, характеристика якого цілком 

відповідає багатьом  технологічним стандартам у виробництві бетону та виробів з нього. 

Шлаколужний цемент – гідравлічне в’яжуче отримане шляхом спільного помелу шлаку та 

сполук з вмістом лужних металів. Створення такого композиту вимагає додаткових 

енергетичних витрат, тому використання шлаку у вигляді суспензії (помел мокрим 

способом) робить його економічно доцільним. За попередніми розрахунками собівартість 

композиту зменшиться на 40% по відношенню до портландцементу.  

Зміна кислотно-лужного середовища у шлакових композиціях може призводити до втрати 

в’яжучих властивостей, а в подальшому стандартів марки та класу бетону. Але дотримання  

визначених співвідношень  R2O:RO:R2O3:SiO=1:(2-4):1:(2-4) дає можливість стабілізувати 

вихідні показники стандарту. Позитивні результати характеристик міцності отриманих 

фігурних елементів свідчать про перспективи хімічного модифікування шлакових 

композицій. Такі суміші можуть бути підготовлені у вігляді двох- компонентних компаунів, 

твердіння яких може бути розраховане і відтерміноване. Для цього розпочатий глибокий 

системний аналітичний аналіз стадій формування шлаків:  хімічний аналіз породи, що 

поступає на виплавку чавуну; температура охолодження шлаку; хімічний та спектральний 

аналіз гранульованого шлаку; визначення оптимального ступеню помелу шлаку для 

створення активноі поверхні; підбір оптимального активатора з сполук лужних та 

лужноземельних металів. До цього аналізу треба долучити  порівняння виробників шлаку 

для ефективного його використання. 

Складений алгоритм дослідження дозволить оцінити рівень змін у складі  сировини для 

виплавки чугуну, що вимагає ретельного хімічного складу шлаку . Аналітично-практичний 

підбір активаторів для шлаку, дасть можливість підібрати економічно обгрунтовані 

композиціі  шлаколужного вяжучого для використання у підприемницкій діяльності. Майже 

70% витрат на виробництво портландцементу припадае на енергетичний сектор, тому 

використання шлаку це часткове зменьшення навантаження на енергетику, зменьшення 

частки відходів у промисловості, збільшення рентабельність у підприемницькій діяльності, 

що зробить ії конкурентною. Це збільшить кількість робочих місць, тобто платників податку.  
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Електрохімічне включення літію в кристалічну структуру інтерметалідів, що містять р-

елементи (Al, Sn, Sb тощо), може відбуватися по-різному залежно від структурної особливості 

сполук-матриць. Коли розміри октаедричних та тетраедричних пустот є недостатніми для 

включення атомів літію, літування проходить з розкладом вихідної структури та утворенням 

низки твердих розчинів із літієм, що не проявляють оборотної здатності до літування-

делітування. Наявність пустот розміром, достатнім для інтеркаляції літію, сприяє утворенню 

твердих розчинів включення, заміщення та змішаного типу. Утворення останніх можливе за 

одночасного чи послідовного включення атомів літію в пустоти та часткового заміщення атомів 

р-елемента на літій. У другому випадку на зарядних та розрядних кривих простежуємо 

присутність двох плато електрохімічних процесів із характерним зламом. Як побічні продукти 

виділяємо бінарні інтерметаліди LixMy [1–3]. 

Фазовий аналіз зразка електрода на основі бісмуту до та після літування проводили на основі 

масиву даних, одержаного на рентгенівському дифрактометрі ДРОН-2.0М, (FeKα-

випромінювання). Параметри елементарних комірок уточнили методом найменших квадратів. 

Електрохімічне літування проводили у двоелектродному прототипі акумулятора “Swagelok-

cell”. Як катодний матеріал (джерело літію) використали літій кобальтат LiCoO2 (структурний 

тип (СТ) NaFeO2, просторова група (ПГ) R-3m), який характеризується шаруватою 

кристалічною структурою. Подрібнений і спресований у таблетку порошок бісмуту виконував 

роль аноду. Електроди та сепаратор були змочені електролітом – 1 М розчином Li[PF6] у суміші 

апротонних розчинників етиленкарбонату та диметилкарбонату (1:1). Процеси заряду/розряду 

проводили за густин струму 0,5/0,2 мА/см2 з використанням гальваностата MTech G410-2. 

Зміна параметрів елементарної комірки для бісмуту до та після електрохімічного літування 

становила: а = 4,5422(5)–4,5462(3) Å, с = 11,842(2)–11,859(1) Å, V = 211,60(5)–212,27(3) Å3, 

ΔV = 0,32 %. Збільшення об’єму вказує на включення атомів Li у структуру досліджуваної фази. 

Аналіз заряд-розрядних характеристик вказав на існування декількох зламів на кривій 

залежності Е = f(nLi), що відповідають електрохімічним процесам включення та заміщення. 

Підтвердженням реакції заміщення слугувала поява на дифрактограмі після літування 

дифракційних піків невеликої інтенсивності фаз Li2Bi (СТ Mg2Ga, ПГ P-62c, a = 7,970(1), 

c = 6,545(1) Å, V = 360,1(1) Å3) та α-Li3Bi (СТ BiF3, ПГ Fm-3m, a = 6,7220(8) Å, V = 303,7(1) Å3). 

Модель твердого розчину на основі бісмуту можна описати як LixBi1-xLiy або Lix+yBi, де х та 

y – кількості включеного літію та літію, що замістив атоми бісмуту (розчинність літію у бісмуті 

електрохімічним методом становить ~4 ат. %). Для порівняння, у стибію така розчинність не 

перевищує 1 ат. % [2]. Стибій та бісмут кристалізуються у структурі типу As (ПГ R-3m), однак 

бісмут, поруч з сильнішими металічними властивостями, має більші параметри комірки, що 

позитивно впливає на розчинність та мобільність літію. 

 

[1] Kordan, V.; Zelinska, O.; Pavlyuk, V.; Oshchapovsky, I.; Serkiz, R. Electrochemical lithiation of the 

Ti5M3, Ti3M and Zr3M (M = Sn, Sb) binary intermetallics. Chem. Met. Alloys, 2016, 9 (1/2), 84–91. 

[2] Кордан, В.; Зелінська, О.; Павлюк, В. Реакції включення, розкладу та заміщення під час 

електрохімічної інтеркаляції літію у структури сполук Tb5Sn3 та Tb5Sb3. Вісн. Львів. ун-ту. 

Сер. хім., 2017, 58 (1), 108–116. 

[3] Кордан, В.; Жишкович, О.; Зелінська, О.; Тарасюк, І.; Павлюк, В.; Серкіз, Р. Особливості 

електрохімічного літування бінарних інтерметалідів систем {Ti, V}–Al. Вісн. Львів. ун-ту. 

Сер. хім., 2019, 60 (1), 127–139. 
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Відповідно до сучасних уявлень, молекули води, що входять в кристалічну решітку 
кристалогідратів, приймають участь у взаємодіях з катіонною і аніонною підрешітками солі, 
зумовлюючи хімізм їх зневоднення. Відомості про систематичні дослідження стану води в 
гідрогенфосфатах мангану(ІІ)-цинку тригідратах в літературі відсутні.  

Мета даної роботи – дослідити стан води в мангану(ІІ)-магнію гідрогенфосфатах 
тригідратах та оцінити вплив на них природи катіона.  

В якості об’єктів дослідження використовували гідрогенфосфати загальної формули 
Mn1-xMgxHPO4

.3H2O (0<х<1.00) з різним вмістом Mn(ІІ) і Mg. Отримували їх взаємодією 
фосфатної кислоти з сумішшю гідроксокарбонатів.  

ІЧ спектри записували при 200С і –1900С в діапазоні 400-4000 см–1 на спектрометрi Nexus 
– 470 (пресування фіксованої наважки в матрицю KBr. Спектри КР реєстрували на 
спектрометрі ДФС – 24 (джерело збудження – аргоновий лазер, λ0 = 514.5 нм).  

В ІЧ спектрах Mn1-xMgxHPO4
.3H2O (0<х<1.00) різного складу та їх дейтероаналогів 

реєструються три типи коливань молекул води: валентні коливання ОН-груп ν(ОН), 
деформаційні δ(Н2О) та лібраційні ρ(Н2О). При кімнатній температурі в області коливань 
ν(ОН) – 3200–3600 см–1 – реєструється широка смуга поглинання з трьома чіткими 
максимумами і два плеча. При –190˚С мультиплетність спектру збільшується; в цьому 

діапазоні частот реєструється п’ять максимумів і плече. В інтервалі частот (Н2О) – 1630-

1700 см–1 – при 20оС фіксується смуга поглинання з двома максимумами 1640, 1690 см–1 і 
три чітких максимуми при низькотемпературній зйомці. Набір смуг в області 2320–2960 см–1 

характерний для спектрів солей з протонованими аніонами. Конфігурація спектральної 
кривої при 20ºС є огинаючою сумарної смуги поглинання, що відповідає частково 
накладеним одне на одного коливанням νs і νas трьох енергетично нерівнозначних молекул 
води. В спектрах КР Mn1-xMgxHPO4

.3H2O в області коливань кристалізаційної води наявна 
широка смуга ν(ОН) – 2890–3500 см–1 – з деякими підмаксимумами і широкий пік слабкої 

інтенсивності з максимумом 1640–1642 см–1 в діапазоні коливань (Н2О). 

В ІЧ спектрах дейтеропохідних ν(D2O) фіксуються в області 2340–2630 см–1 у 
відповідності із значенням коефіцієнту ізотопозаміщення (k = 1,33–1,35), деформаційні 
коливання реєструються смугами з максимумами 1450, 1460 і 1480 см–1. Сингалетна смуга 
1240 см–1 характеризує площинні деформаційні коливання протонвмісних груп  
δ(РОН, РОD). В низькочастотній області спектру при D-заміщенні спостерігаються смуги, 
що співвідносяться з позаплощинними деформаційними коливаннями γ(РОН, РОD) і 
лібраційними коливаннями кристалізаційної води ρх(Н2О, D2O).  
Оцінка енергії Н-зв’язків, що реалізуються в структурі Mn1-xMgxHPO4

.3H2O (0<х<1.00), 
показала, що значення їх змінюються в межах 13,7–34,8 кДж/моль, кількісно характеризуючи 
енергетичну нерівноцінність не лише молекул води як цілого, а й кожної ОН-групи. 
Значення різниці між частотами νs і νas для молекул води досягає 200 см–1 і збільшується в ІЧ 
спектрах гідрогенфосфатів із збільшенням вмісту мангану(ІІ). Це дає підставу вважати 
молекули координаційно зв’язаної води асиметричними, а коливання обох ОН-груп кожної з 
трьох молекул води розглядати як незалежні. 

Отже, встановлено, що в структурі Mn1-xMgxHPO4
.3H2O (0<х<1.00), існують два види 

кристалографічно неідентичних молекул води, ОН-групи яких утворюють жорстку систему 
Н-зв’язків. Оцінений вплив природи катіона на асиметрію молекул координованої води, 
енергію Н-зв’язків, зв’язків МІІ – О(ОН2) і  Р – ОН.  



XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  «Сучасні проблеми хімії» 2020 

100 
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Domasevitch K.V.1, Smola S.S.2 and Amirkhanov V.M.1 
1 Taras Shevchenko National University of Kyiv 

01601, Kyiv, Volodymyrska str. 64/13; kuzmina.dx2@gmail.com  
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Carbacylamidophosphates (CAPh) – compounds that contain a C(O)NHP(O) structural 

fragment - are known for their wide range of biological activity, for acting as powerful chelating 

ligands and as lanthanide luminescence sensitizers. In particular, sensitization of SmIII, EuIII, TbIII 

and DyIII luminescence by CAPh was reported. 

Herein we report the first examples of CAPh based thulium coordination compounds. The two 

complexes [TmL3TPPO] and [Tm5L6(μ-L)4(μ3-OH)4(μ4-OH)], where HL = C6H5CONHPO(OCH3)2 

and TPPO = triphenylphosphine oxide, were synthesized and studied by X-Ray analysis, IR and 

luminescent spectroscopy.  

In the compound [TmL3TPPO] (Fig. 1a) the three deprotonated CAPh ligands are coordinated to 

lanthanide ion in bidentate manner via oxygen atoms of P=O and C=O groups with formation of 

six-membered chelate cycles and the additional ligand TPPO is coordinated to TmIII ion via oxygen 

atom of phosphoryl group and completes the TmIII ion coordination number up to seven. In the 

compound [Tm5L6(μ-L)4(μ3-OH)4(μ4-OH)] (Fig. 1b) the five TmIII ions are situated in the vertexes 

of the square pyramid. The six deprotonated CAPh ligands are coordinated to lanthanide in a 

chelating mode and other four in a bridging chelating mode by the O atom of the P=O group, 

bonding to two neighbouring TmIII ions of the square basis of the pyramid. Each TmIII ion is bound 

to OH – groups as each face of the pyramid is capped by a μ3- or μ4-OH group.  

(a) (b) 

Fig. 1. Molecular structure of [TmL3TPPO] and [Tm5L6(μ-L)4(μ3-OH)4(μ4-OH)] complexes. 

 

Despite the fact that the lowest ligands triplet state in the both complexes [TmL3TPPO] and 

[Tm5L6(μ-L)4(μ3-OH)4(μ4-OH)] is higher than 1G4 emissive level of Tm3+ ion, only for the complex 

[TmL3TPPO] the blue TmIII emission was observed. The luminescence spectrum of [TmL3TPPO] 

complex dominates by the band with maximum at 478 nm, assigned to 1G4→
3H6 transition. The 

bands of lower intensity, observed in the region 640-660 nm could possibly arise from either a 
1G4→

3F4 or a 3F2→
3H6 transition of TmIII ion. The luminescence excitation spectrum of 

[TmL3TPPO] complex testifies sensitization of TmIII f-emission by the organic ligands. 
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ВИЛУЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ З ВОДИ 

Кутузова А., Донцова Т.А. 
Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

03056, Київ, проспект Перемоги, 37; dontsova@ua.fm  

 

Наявність фармацевтичних речовин у навколишньому середовищі – це справжній виклик 

сьогодення, що може перетворитися на серйозну майбутню загрозу всьому людству. 

Антибіотики сульфаметоксазол, триметоприм і ципрофлоксацин викликають особливе 

занепокоєння серед вчених у всьому світі. Сульфаметоксазол, триметоприм та 

ципрофлоксацин були виявлені у поверхневих, ґрунтових водах, у водопровідній воді [1,2]. 

Найвищі концентрації фармацевтичних препаратів та їхніх метаболітів було виявлено у 

стічних водах, що відводяться від лікарень, амбулаторій та ветеринарних клінік. 

Фармацевтичні підприємства з виробництва антибіотиків є основним джерелом потрапляння 

антибіотиків в атмосферу, що згодом призводить до виникнення та появи бактерій, 

резистентних до антибіотиків. На даний момент в очисних спорудах використовується кілька 

методів очищення для видалення хімічних та біологічних забруднень. Для видалення 

бактерій, резистентних до антибіотиків, застосовуються аеробні та анаеробні методи, 

поєднання яких є більш ефективним, ніж їх окреме використання, та дозволяє вилучати до 

85 % антибіотиків [3]. Ступінь видалення антибіотиків за допомогою біологічних методів 

варіюється і становить до 86 % для ципрофлоксацину, 20 % для триметоприму та 58 % для 

сульфаметоксазолу [4]. Дослідження показали, що до ефективних методів очищення води, 

які здатні повністю видаляти антибіотики, належать адсорбція на активованому вугіллі, 

мембранні методи та окиснення: хлорування або озонування [3]. На жаль, попри високу 

ефективність усі зазначені методи мають вагомі недоліки. Метод адсорбції на активованому 

вугіллі являє собою лише перенесення забрудника з фази стічних вод у фазу адсорбенту, а не 

деградацію забруднюючих речовин. Серед мембранних методів тільки нанофільтрація та 

зворотний осмос є ефективними у видаленні антибіотиків. У випадку застосування методів 

окиснення в процесі можуть утворюватись потенційно шкідливі хімічні речовини та 

попередники канцерогенів [4]. Отже існує потреба у розробці високоефективних, швидких та 

економічно ефективних технологій, до яких можна віднести фотохімічні АОР та які за участі 

ефективних фотокаталізаторів реалізуються при використанні доступного та відновлюваного 

джерела випромінювання – сонячного світла, тим самим роблячи процес «зеленим» та 

сталим [2]. Ефективною стратегією створення високоактивних фотокаталізаторів за умов 

видимого світла є допування поверхні TiO2 рідкісноземельними металами та створення за їх 

участі нанокомпозитів. Особливо перспективною стратегією є розробка потрійних 

нанокомпозитів TiO2-SnO2-Ln2O3. 
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Велика кількість неорганічних і органічних відходів, що утворюються в результаті 

життєдіяльності людини, приводить до значних забруднень водойм, які згубно впливають на 

здоров'я усіх живих організмів[1]. Серед цілого ряду традиційних методів очищення води, 

таких як: фільтрація, флокуляція, біологічна обробка, окиснення і електроліз, адсорбційний 

метод є найбільш перспективним для масштабного практичного застосування, зумовленого 

його ефективністю, економічною доцільністю та простотою. Матеріали, які 

використовуються як адсорбенти, повинні мати високу адсорбційну здатність і 

селективність, бути економічно ефективними, нетоксичними і легко піддаватись регенерації. 

Таким вимогам відповідають магнітні адсорбенти, які можна легко відділяти від  рідкої фази 

під дією магнітного поля. Тому дослідження таких ефективних адсорбентів, а насамперед – 

феритів, в час значного антропогенного забруднення вод є актуальними. 

Адсорбційну здатність магній-цинкових феритів вивчали за адсорбцією іонів 2- у 

водному розчині  з концентраціями 2, 5, 10, 15, 20, 25 мг/л. Маса внесених сорбентів 

становила 0,025 г. Розчини помістили в термостат MICROmed ТС-20 (t = 25оC) при 

періодичному перемішуванні. Після встановлення адсорбційної рівноваги розчини ставили 

на магніт і відбирали пробу  для аналізу, визначали оптичну густину залишкової 

концентрації дихромат-аніонів спектрофотометричним методом.   

Суть методики визначення концентрації дихромат-аніонів у водному розчині полягає у дії  

дифенілкарбазиду на розчин солей хрому у кислому середовищі, внаслідок чого з’являється 

інтенсивне червоно-фіолетове забарвлення внутрішньокомплексної сполуки.  

Маючи концентрації розчину до та після сорбції, розраховували адсорбційну ємність 

сорбенту та ефективність видалення  2-  з розчинів різної концентрації за формулами:   

 ,        (1) 

де  – це адсорбційна ємність, у мг дихромат-аніонів на 1 грам сухого адсорбента (мг/г); 

C0 – початкова концентрація дихромат-аніонів у розчині, мг/л; Cекв – рівноважна 

концентрація дихромат-аніонів у розчині, мг/л; V – об'єм досліджуваного розчину, л; 

m – маса адсорбента, г.  

                                                                      ×100%                                                   (2)                                                

Результати показують, що збільшення C0 ( 
2-) від 2 до 25 мг/л  спричиняє збільшення 

адсорбційної ємності зразків Mg1-xZnхFe2O4 (де х = 0.0; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1). Для х = 0,   

збільшується з 3,46 до 9,24 мг/г; для х = 0.2 з 4,02 до 16,68 мг/г; для х = 0.4 з 4,29 до 21,80 

мг/г; для х = 0,6 з 4,48 до 22,89 мг/г; для х = 0.8 з 5,30 до 30,49 мг/г; для ZnFe2O4 з 4,35 до 

11,65 мг/г. Ефективність видалення Cr6+ на поверхні наночастинок Mg1-xZnxFe2O4  

зменшується від 96,31 % (для х = 0.8 при концентрації 2- - 2 мг/л) до 14,71 % (для х = 0 

при концентрації  25 мг/л). На основі експериментальних результатів побудували ізотерму 

адсорбції в координатах    Cекв – .  
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Каркасні подвійні фосфати лантанідів представляють значний інтерес як матриці для 

люмінофорів білого світіння завдяки своїй високій хімічній та термічній стійкості а також 

здатності до широкого спектру модифікацій як під час легування, так і завдяки 

кристалохімічному дизайну. У цьому аспекті фосфати структурного типу глазериту 

K3Ln(PO4)2 (Ln – La-Gd) є представниками не тільки ефективних люмінофорів, але й 

володіють особливою кристалічною будовою. Так, острівковий тип пакування поліедрів 

металічних елементів реалізується завдяки поєднанню ізольованих фрагментів LnO7 

фосфатними тетраедрами, з максимальною відстанню між ними біля 5 Å. З іншого боку, 

вздовж напрямку (111) кристалічної матриці формуються шари [Gd(PO4)2]
3-, а катіони калію 

розміщуються у міжплощинному просторі. Такий характер розміщення поліедрів у випадку 

легованих певними активаторами (центрами світіння) дозволяє знизити імовірність 

концентраційного гасіння з одержанням необхідних оптичних характеристик у значно 

ширшому діапазоні концентрації легуючої добавки. 

 
 

Рис.1. Кристалічний каркас K3Ln(PO4)2 вздовж кристалографічного напрямку (111). 

 

У представленій роботі розглянуто особливості легування подвійного фосфату K3Gd(PO4)2 

європієм(ІІІ) в умовах твердофазної взаємодії, кристалізації із розчинів у розплаві з різних 

розчинників. Отримані мікропорошки та монокристали охарактеризовані комплексом 

фізико-хімічних методів: ІЧ спектроскопією, рентгенофазовим аналізом та люмінесцентною 

спектроскопією. Розглянуто вплив умов синтезу, температури відпалу та концентрації 

активатора на структуру та люмінесцентні властивості отриманих твердих розчинів. 
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Створення матеріалів на основі кальцій фосфатів для імплантатів при зубопротезуванні, 

заміні кісткової тканини або відновленні цілісності пошкоджених кісток є одним із 

провідних напрямків сучасної медицини. За рівнем сумісності з оточуючою тканиною 

біоматеріали на основі кальцій фосфатів перевершують всі інші аналоги, проте, слід 

зазначити, що реакція організму індивідуальна в кожному окремому випадку. Основою 

неорганічної частини кісткової тканини є гідроксиапатит Са10(РО4)6(ОН)2 (НАР), який у 

складі біологічних об'єктів характеризується нанорозмірністю і високою питомою 

поверхнею кристалітів, нестехіометрією складу і присутністю карбонат-йону у структурі 

(2.3-8.0% мас.). В залежності від призначення, НАР використовують у вигляді кераміки, 

наночастинок, композитів на основі органічних полімерів, покриттів металевих сплавів 

тощо. Проте, використання таких матеріалів має обмеження, що пов’язані в основному із 

ризиком виникнення інфекції. Наявність у складі НАР йонів металів із антибактеріальними 

властивостями, зокрема цинку, може зменшити ймовірність розвитку запальних процесів. 

Дане дослідження присвячене вивченню антибактеріальної і механічної поведінки 

складнозаміщених апатитів з різним вмістом цинку. Для оцінки антимікробних властивостей 

зразків була вибрана культура мікроорганізмів Staphylococcus epidermidis UCМ В-919.  

Na+,Zn2+,CO3
2--HAP зразки з різним вмістом цинку були отримані методом співосадження 

з водного розчину системи Na+-Ca2+-Zn2+-NO3
--CO3

2--PO4
3- при сталих співвідношеннях 

Ca2+/PO4
3- =1.67 і CО3

2-/РО4
3-=1, та змінному Zn2+ : Ca2+ = 1 : 100 (зразок N1) і 2:100 (зразок 

N2). Відповідно до результатів порошкової рентгенографії та СЕМ, зразки, висушені при 80 

°C, являють собою монофазні кальцій фосфати апатитової будови з діаметром частинок 20-

30 нм. Положення коливальних мод в ІЧ-спектрах свідчить про реалізацію Б-типу заміщення 

фосфатної групи на карбонатну у апатитовому каркасі. На основі елементного аналізу 

зразкам можна приписати наступні формули: Ca9.36Zn0.13Na0.14(PO4)5.12(CO3)0.88(OH)2 (N1) і 

Ca9.2Zn0.28Na0.15(PO4)5.11(CO3)0.89(OH)2 (N2). 

Вивчення механічних властивостей показало зниження модуля Юнга від 578 до 382 MPa і 

міцності (c) від 236 до 184 MPa при зростанні вмісту Zn2+ від 0.61 до 1.95 мас.% у структурі 

кальцій фосфатів. Одержані результати знаходяться в межах значень, характерних для 

кісткової тканини.  

Аналіз кінетики росту мікроорганізмів Staphylococcus epidermidis UCМ В-919 після 

контакту з із зразками N1 (0.61 мас.% Zn2+) і N2 (1.95 мас.% Zn2+) не виявив їх бактерицидної 

активності. Водночас, виявлено суттєві відмінності у поведінці кривої росту мікроорганізмів 

Staphylococcus epidermidis за присутності синтезованого зразка N1. Так, тривалість лаг-фази 

для нього подовжувалася з 1 до 13-14 годин. Подовження часу лаг-фази під впливом зразка 

N1 може затримувати утворення біоплівки на біоматеріалі, тобто дану властивість можна 

трактувати як прояв бактерицидної дії зразка. 

Таким чином, синтезовані Na+, Zn2+, CO3
2--вмісні кальцій фосфати можуть розглядатися як 

перспективні біоматеріали з антибактеріальним потенціалом як альтернатива до 

незаміщеного апатиту. 
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«ЗЕЛЕНИЙ» СИНТЕЗ НАНОЧАСТИНОК МАГНЕТИТУ 

Ліщинська М.І.1, Татарчук Т.Р.1 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
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Наночастинки оксидів заліза, зокрема магнетиту Fe3O4, мають широке застосування на 

практиці, наприклад, в системах магнітного запису та зберігання інформації, в якості 

пігментів та каталізаторів, в сенсориці при отриманні сепараційних матеріалів і магнітних 

рідин різного призначення, при створенні композиційних матеріалів. В останні роки одним із 

найбільш перспективних напрямків їх застосування є біомедицина. Здебільшого ці 

застосування потребують також відсутності залишкової намагніченості після припинення дії 

магнітного поля, що характерно для суперпарамагнітного стану наночастинок [1].  

Для отримання наночастинок магнетиту Fe3O4 застосований механізм «зеленого» синтезу. 

Суть методу полягає в тому, що йони з розчину солі відновлюються під дією біоредуктантів 

з рослинного екстракту з подальшим отриманням 

наночастинок.  

В даній роботі синтезовано два зразки магнетиту. 

Прекурсором є Fe(NO3)3·9H2O та відновник – 

екстракти шкірок (зразок №1) та м’якоті винограду 

(зразок №2).  

Розраховано розмір кристалітів за формулою 

Шеррера. Розрахунки показали, що розмір 

кристалітів зразка №2 майже вдвічі більший, ніж 

зразка №1. Результати свідчать про відмінність у 

відновлювальній  

здатності двох екстрактів з м’якоті та шкірок 

винограду відповідно. 

 

Отримані зразки пройшли ряд досліджень: 

 

• Х-променевий аналіз підтвердив формування однофазної кубічної шпінелі (Рис. 1). 

• Зображення із скануючого електронного мікроскопа ілюструють утворення 

агломератів, оскільки частинки володіють магнітними властивостями. Розмір 

агломератів знаходиться в нанометровому діапазоні <100 нм. 

• Месбауерський спектр чітко демонструє суперпарамагнітну природу синтезованого 

магнетиту. Підтвердженням цього є наявність широкого дублету на спектрі загальною 

площею ~44%. 

 

Література: 

[1] Дорошенко, А.М.; Чекман, І.С. Магнітні наночастинки: властивості і біомедичне 

застосування. Укр. Мед. Часопис, 2014, 4, 10-13. 

 

Рис.1 Дифрактограми 

синтезованих зразків. 
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Шпінельні алюмінати знайшли своє застосування як пігменти для фарб, у косметології. На 

сьогодні актуальним є дослідження пігментних властивостей шпінелей, оскільки пігменти 

мають важливе значення для надання кольору фарбам, чорнилам, пластмасам, тканинам, 

косметиці. Це говорить про те, що пігменти різноманітні у своєму застосуванні. Кобальтовий 

алюмінат (відомий як Тенарова синь) широко використовується як синій пігмент завдяки 

своїм цінним фізико-хімічним характеристикам. Проте відомо, що інтенсивність його 

кольору залежить від методу синтезу, тому отримання шпінельного CoAl2O4 з хорошими 

пігментними властивостями є актуальним завданням. Тому мета даного дослідження полягає 

в дослідженні впливу методу синтезу на колірний тон кобальтового алюмінату. Метод 

заснований на оксидаційно-відновній реакції між нітратами металів і органічним паливом. 

Горіння можна розглядати як термічно індуковану відновну реакцію, де паливо проявляє 

себе як відновник, а нітрат-йони – окисники. Тобто нітрат-йони забезпечують оксидаційне 

середовище для розкладу органічного компоненту . 
Синтез нанокристалічного алюмінату кобальту проведено методом золь-гель автогоріння. 

Під золь-гель методом автогоріння розуміють сукупність наступних стадій процесу: 

приготування розчину нітратів металів (оксидник); утворення золю після додавання палива 

(відновник); випаровування золю з переходом в гель; подальше випаровування до ініціації 

автогоріння; термічна обробка кінцевого продукту. Cинтез нанокристалічного алюмінату 

кобальту проведено з такими відновниками як полівініловий спирт, гліцин та сечовина. 

Ідентифікація фазового складу синтезованих пігментів проведена із використанням Х-

променевого аналізу. Усі досліджені зразки  однофазні. Фаза у зразках – кубічна шпінель 

CoAl2O4 (просторова група Fd–3m, Z = 8). Проведено дослідження морфології зразків за 

допомогою скануючої електронної мікроскопії. Встановлено, що зразок синтезований 

методом золь-гель автогоріння з використанням гліцину, полівініловго спирту та сечовини  

як відновників, має пористу структуру. Результати енерго-дисперсійного аналізу 

підтвердили хімічний склад кобальт алюмінату і показали, що у складі зразка присутні 

тільки елементи Co, Al, O, вміст яких відповідає стехіометричному співвідношенню Co : Al : 

O = 1 : 2 : 4. Колірний тон синтезованих пігментів змінюється в залежності від типу 

відновника, від світло-синього до темно-синього, що зумовлено різним розташуванням 

атомів кобальту у А та В позиціях кристалічної гратки шпінелі.  
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Складнозаміщені фосфати лужноземельних металів МІІ
3(РО4)2 структурних типів 

вітлокіту (-модифікація – кальційвмісні фосфати) чи палміеріту (стронцій чи барійвмісні 

аналоги) привертають значний інтерес. Це викликано перспективами їх широкого 

застосування при створенні нелінійно-оптичних матеріалів, фероелектриків, 

антифероелектриків, каталізаторів, матриць для ІЧ-лазерів, суперконденсаторів чи 

фотокаталізаторів. Такі значні можливості практичного використання зумовлені 

особливостями будови ортофосфатів лужноземельних металів, що передбачають реалізацію 

заміщення атомів як у катіонній, так і аніонній підгратках атомами суттєво відмінної 

природи. Так, у структурі МІІ
2(PО4)3 палміерітового типу (тригональна сингонія, пр. гр. R-3m) 

атоми лужноземельного металу перебувають у двох типах кристалографічних позицій - в 

одній МІІ оточені шістьма атомами оксигену, а в іншій – десятьма та один тип РО4 – 

тетраедрів. На сьогодні актуальним є встановити можливості впливу на оптичні 

характеристики стронційвмісних фаз палміерітового структурного типу шляхом 

модифікування аніонної підгратки їх структури, що є важливим на шляху розробки 

ефективних фотокаталізаторів. 

Метою представленої роботи було оцінити особливості впливу хімічного модифікування 

аніонної підгратки стронцій фосфату Sr9Ві(PO4)7, що належить до палміерітового сімейства 

сполук на оптичні властивості твердих розчинів. 

З використанням методу твердофазних реакцій здійснено синтез твердих розчинів складів: 

Sr9Ві(PO4)2(VO4)5 та Sr9Ві(VO4)7. За даними порошкової рентгенографії підтверджено їх 

монофазність та приналежність до тригональної сингонії, просторової групи R-3m – 

палміерітовий структурний тип. 

В ІЧ-спектрах синтезованих Sr9Ві(PO4)2(VO4)5 та Sr9Ві(VO4)7 коливальні моди в діапазоні 

890-790 см-1 – підтверджують присутність VO4-тетраедру у їх складі, а смуги РО4–тетраедру 

знаходяться в частотній області 1150-890 см-1. Слід відмітити, що для Sr9Ві(PO4)2(VO4)5  

відносна інтенсивність коливальної моди фосфату є незначною, що корелює з його вмістом у 

складі фосфато-ванадату.  

З метою оцінки можливості застосування синтезованих фаз палміерітового структурного 

типу в якості фотокаталізаторів розраховано та проаналізовано одержані значення ширини 

забороненої зони з їх спектрів поглинання. Ширину забороненої зони розраховували 

екстраполяцією лінійної частини смуги поглинання на вісь абсцис. Розрахунок ширини 

забороненої зони для фосфато-ванадату Sr9Ві(PO4)2(VO4)5 та ванадату Sr9Ві(VO4)7 виявив 

звуження ширини забороненої зони від 3,12еВ до 3,0еВ (для чистого ванадату), що свідчить 

про вплив модифікації аніонної підгратки структури на оптичні властивості фаз.  

Таким чином, показано, що для синтезованих фаз палміерітового типу на ширину 

забороненої зони можна впливати шляхом модифікування аніонної підгратки (заміщення 

фосфату ванадатом). Це може бути використано при розробці ефективних фотокаталізаторів 

в області УФ/видимого випромінювання. 
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The conditions for the synthesis of new Tm(III)-containing heteropoly tungstates 

Na9[Tm(W5O18)2]·nH2O from the aqueous and H2O-Solvent media (Solvent = acetone, CH3CN, 

C2H5OH, N,N-dimethylformamide, dimethylsulfoxide), acidified to Z = ν(H+)/ν(WO4
2–) = 0.80, 

were determined. 

Nature of stretch and deformation vibrations in the tungsten-oxygen framework of 

[Tm(W5O18)2]
9– within FT-IR spectra of air-dry samples of salts indicates to the presence of 

Peacock-Weakley type heteropoly anion. In this anion, two lacunary tetradentate pentatungstate 

anions W5O18
6– are coordinated to Tm(III)-heteroatom, thus forming a coordination polyhedron in 

the shape of a square antiprism. 

The crystal structure for Na9[Tm(W5O18)2]·35H2O have been solved from Single crystal X-ray 

diffraction (Fig. 1). The main crystallographic data for salt isolated from aqueous solution are: 

triclinic, space group P–1 with a=12.729, b=13.050, c=20.457 Å; α=82.870, β=74.392, γ=88.718 

deg.; V=3247.16 Å3, M=3247.16 g/mol, and Z=2. The main crystallographic data for salt isolated 

from aqueous–acetone media are: triclinic, space group P–1 with a=12.746, b=13.078, c=20.453 Å; 

α=82.891, β=74.412, γ=88.693 deg.; V=3258.43 Å3, and Z=2. 

 
Fig. 1. Crystal packing (A) and structure of Na9[Tm(W5O18)2]·35H2O (B). 

 

Magnetic properties of Na9[Tm(W5O18)2]·35H2O were studied. 

Using Scanning Electron Microscopy the surface morphology of heteropoly compounds was 

studied, and it was found out that the grain size is within the range of 100-460 nm (for the sample 

obtained from aqueous solution), 200-350 nm (for the sample isolated from H2O-acetone media), 

230-310 nm (for the sample isolated from H2O-dimethylsulfoxide media). Single-phase condition of 

the synthesized salts was confirmed by the surface uniform contrast in BEI mode. On the 

micrographs of salts powder in characteristic X-ray emission there are no regions with different 

surface morphology, and there is an uniform distribution of Tm, Na, W, O, without segregation and 

eliquation. These clearly indicate to the formation of single-phase samples. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБЛИВО ЧИСТОЇ 

ВОДИ ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ 

Мельник Ю.А., Менчикова Р.В., Солодовнік Т.В. 
Черкаський державний технологічний університет 

18000, Черкаси, бульвар Шевченка, 460; juliamlife@gmail.com, reginamlife@gmail.com  

 

В наш час, важливим питанням у фармацевтичній індустрії є виготовлення особливо 

чистої води для лікарських засобів, зокрема для інфузійних розчинів. Інфузійні розчини – це 

параентеральна форма лікарського засобу, що вводиться в організм людини струйним або 

крапельним методом більше 100 см3. Параентеральна форма лікарського засобу означає, що 

лікарська форма потрапляє в кровоток людини минуючи шлунково-кишковий тракт. Вода є 

важливим компонентов інфузійних розчинів, тому що вона допомогає зробити потрібну 

концентрацію ліків. Така вода повинна бути максимально хімічно очищеною, вільною від 

механічних домішок, апірогенною та стерильною, зі значенням рН 5,0–6,8; у ній необхідно 

контролювати наявність відновних речовин, вугільного ангідриду, нітратів, хлоридів, 

кальцію та важких металів [1].  

Для очищення води існує велика кількість новітніх технологій та обладнання, що постійно 

вдосконалюється. Високі вимоги щодо виготовлення води для різноманітних лікарських 

засобів потребують особливих умов для її приготування та отримання якісної особливо 

чистої продукції. Одна з провідних технологій для очищення води в Україні є саме установка 

дистиляційного типу “FINN-AQUA”, з попереднім застосуванням технології зворотного 

осмосу та іонообмінної установки.  

Метою нашою роботи було вивчення сучасної технології виготовлення особливо чистої 

води для інфузійних розчинів. Першим етапом на шляху до виготовлення особливо чистої 

води є проходження водопровідної води через фільтра на установку зворотного осмосу. 

Даний процес проводиться для пом’якшення води. В процесі зворотного осмосу вода і 

розчинені в ній речовини розділяються на молекулярному рівні, при цьому з однієї сторони 

мембрани накопичується практично ідеально чиста вода, а всі забруднення залишаються по 

іншу її сторону. Зворотний осмос забезпечує набагато більшу ступінь очищення, ніж 

більшість традиційних методів фільтрації [2, 3].  

Наступним етапом є надходження води до блоків катіонітових і аніонітових 

фільтроелементів, що являє собою іонообмінну установку. Дана установка використовується 

для того, щоб виділити іонодисперсні домішки, тобто солі, основи та кислоти, що 

знаходяться у товщі води у вигляді окремих іонів та молекул. 

Заключним та основним етапом є надходження вже попередньо очищеної води на 

установку дистиляційного типу “FINN-AQUA”. Дане обладнання є багатоступінчастим і 

тому забезпечує повільне кип'ятіння, щоб важкі домішки не виносились паром і не 

потрапляли в дистилят. Процес очищення відбувається через різницю температур технічного 

пару і очищеної води, що подаються в установку. При цьому, від пари відділяється вода, яка 

не випарувалась. Чиста пара з великою швидкістю підіймається по спіральному жолобу, 

роблячи круговий рух. Завдяки центробіжним силам, які утворюються при такому русі, 

відділяються залишкові в парі частинки і краплі, в тому числі і ендотоксини. 

Для приготування води для ін’єкцій використовуються провідні технології і  продукція 

відповідає вимогам належної виробничої практики, яка застосовується у Європі. Отриману за 

даною технологією воду можна використовувати для інфузійних розчинів. 

 
[1] Георгієвський, В.П.; Конев, Ф.А. Державна Фармакопея України, 2018, 125-276. 

[2] Дытнерский, Ю.И. Обратный осмос и ультрафильтрация, 1978, 352 c. 

[3] Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу теоретичні основи хімії та технології 

води / Укладачі: В.С. Гевод, Н.Г. Борисова. – Дніпропетровськ: ДНВЗ УДХТУ, 2016, 68 с. 
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ФОТОКАТАЛІТИЧНА ДЕСТРУКЦІЯ МЕТИЛЕНОВОГО 

СИНЬОГО НАНОКОМПОЗИТАМИ TiO2-SnO2 

Донцова Т.А., Косогіна І.В., Кирій С.О., Нечипорук Д.О. 
Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

03056, Київ, проспект Перемоги, 37; ne.daria.o@gmail.com 

 

Титан (IV) оксид TiO2 є одним з найбільш досліджуваних наноматеріалів протягом 

останніх десятиліть [1,2]. Найбільше ТіО2 досліджується як фотокаталізатор, але практичне 

його застосування все ще обмежене через його низьку фотоактивність у видимому діапазоні 

світла, занадто швидку рекомбінацію фотозбуджених електронів і дірок, що призводить до 

низької ефективності. Для підвищення ефективності і використання ТіО2 при сонячному 

випромінюванні його допують, модифікують та створюють на його основі 

нанокомпозити [3]. Cтворення нанокомпозитів є перспективним направленням через 

можливість ефективного розподілення зарядів між кристалічними фазами оксидів в ньому. 

Зокрема цікавим виглядає синтез нанокомпозитів TiO2-SnO2, через їх структурну 

аналогічність. При отриманні порошкоподібних нанокомпозитів TiO2-SnO2 гідротермальний 

метод виглядає найбільш перспективним за рахунок поєднання відносної простоти. 

Композити TiO2-SnO2 отримували гідротермальним методом за двома способами: 

одноетапним та двоетапним шляхами. Одноетапний способ полягав у одночасному 

змішуванні реагентів (титану ізопропоксид та стануму (IV) хлориду) у співвідношенні Ti:Sn 

= 9:1 з подальшою гідротермальною обробкою за 170 ºC, а двоетапний у послідовному 

синтезі спочатку титану (IV) оксиду, потім стануму (IV) оксиду за аналогічних 

співвідношеннях та умовах синтезу. В результаті було отримано зразки s1TiO2-SnO2 та 

s2TiO2-SnO2 відповідно. Фотокаталітичну активність отриманих нанокомпозитів 

досліджували з використанням розчину метиленового синього (10 мг/дм3) за наступних 

умов. Спочатку фотокаталізатор розподіляли у модельному розчині за допомогою УЗ-

диспергатора впродовж 5 хвилин, потім суспензію опромінювали 20 хвилин при 

перемішуванні та одночасно поглинали СО2 лугом, що виділявся у фотокаталітичному 

процесі, із подальшим перерахунком його на вміст органічного вуглецю. Результати 

деструкції барвника наведено у таблиці. 

 

Таблиця – Ступінь фотокаталітичного вилучення метиленового синього при різному УФ-

випромінюванні 

Зразок 
Ступінь деградації, % 

254 нм 368 нм 

s1TiO2-SnO2 65 52 

s2TiO2-SnO2 36 44 

 

Як можна бачити з табл., синтезовані нанокомпозиційні фотокаталізатори мають незначно 

меншу активність при випромінюванні 368 нм у порівнянні з випромінюванням 254 нм.  

Література: 
[1] Dong H. An overview on limitations of TiO2-based particles for photocatalytic degradation of organic 

pollutants and the corresponding countermeasures, Water Res., 2015, 79, 128–146. 

[2] Mahmoud W. M. Application of titanium dioxide nanoparticles as a photocatalyst for the removal of 

micropollutants such as pharmaceuticals from water, Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 

2017, 6, 1–10. 

[3] Moma J. Modified Titanium Dioxide for Photocatalytic Applications, Akhtar, 2019, 3, 49–54. 

[4] Kutuzova, A.; Dontsova, T.; Kwapinski, W. TiO2–SnO2 Nanocomposites: Effect of Acid–Base and 

Structural-Adsorption Properties on Photocatalytic Performance. J Inorg Organomet Polym, 2020, 

https://doi.org/10.1007/s10904-020-01467-z  
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СИНТЕЗ, ФАЗОВИЙ СКЛАД ТА ВЛАСТИВОСТІ  
СПЛАВУ Zr3Tb7,5Ni84,5Al5 

Нитка В.В., Кордан В.М., Стецьків І.А., Тарасюк І.І., 

Зелінська О.Я., Павлюк В.В. 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

79005, Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6; kordan50@gmail.com 

 

Більшість технологічних матеріалів сьогодні виготовляють на основі інтерметалідів чи 

композитів, що їх містять. Пошук нових матеріалів вимагає комплексного дослідження 

взаємозв’язку між складом сплаву, кристалічною структурою фаз та фізико-хімічними 

властивостями. Структурний тип CaCu5 і його похідні PuNi3, CeNi3, Th2Zn17, Th2Ni17, ThMn12, 

Gd2Co7 та Ce2Ni7 є перспективними для оборотного накопичення гідрогену, а також 

використання як електроди в нікель-металогідридних акумуляторах. При включенні 

гідрогену у структуру типу Th2Ni17 утворюється надструктура типу Tb2Mn17C2,5 (атоми 

гідрогену займають положення у правильній системі точок 6h).  

Для дослідження було обрано твердий розчин на основі бінарного інтерметаліду Tb2Ni17. 

П’ятикомпонентний гідрид Tb2-xZrxNi17-yAlyHz можемо розглядати як високоентропійну 

систему, що може володіти унікальними фізико-хімічними властивостями. Зразок масою 

1,5 г синтезували електродуговим сплавлянням чистих компонентів (> 99,9 мас. %) в 

атмосфері чистого аргону (Ti-гетер). Однорідність зразка досягали шляхом кількаразового 

сплавляння. Склад зразка підтверджено рентгенфлуоресцентним аналізом та 

енергодисперсійною рентгенівською спектроскопією. Рентгенівський фазовий аналіз 

проведений на основі масиву, отриманого на порошковому дифрактометрі PANalytical XʹPert 

Pro MPD, CuKα-випромінювання. Параметри елементарної комірки уточнені методом 

найменших квадратів за допомогою програми Latcon [1].  

Сплав Zr3Tb7,5Ni84,5Al5 містив три фази: твердий розчин Tb2-xZrxNi17-yAly (структурний тип 

Th2Ni17, просторова група P63/mmc, a = 8,298(1), c = 8,064(2) Å, V = 480,9(1) Å3), невелику 

кількість фази на основі TbNi5 (структурний тип CaCu5, просторова група P6/mmm, 

a = 4,8397(9), c = 3,963(1) Å, V = 80,39(3) Å3) та слідові кількості нікелю (структурний тип 

Cu, просторова група Fm-3m, a = 3,5455(3) Å, V = 44,56(1) Å3). Об’єм елементарної комірки 

фази Tb2-xZrxNi17-yAly (480,9(1) Å3) добре узгоджується зі встановленими нами раніше [2, 3] 

об’ємами фаз Tb2Ni17 (479,87–481,8 Å3), Tb2-xZrxNi17 (478,37 Å3) та Tb2Ni17-xAlx (484,89 Å3). 

При заміщенні атома Tb (rTb = 1,80 Å) меншим за розміром атомом Zr (rZr = 1,62 Å) 

простежуємо зменшення об’єму комірки, тоді як заміщення атома Ni (rNi = 1,24 Å) більшим 

за розміром атомом Al (rAl = 1,43 Å) сприяє збільшенню параметрів елементарної комірки. У 

нашому випадку спостерігаємо адитивний ефект одночасного зменшення та збільшення 

об’єму комірки. 

Залежність питомого електроопору дослідженого зразка від температури демонструє 

типову для провідників поведінку (ρ0 = 38·10-8 Ом·м). Відносно велике значення 

електроопору пояснюється неоднофазністю зразка та високим вмістом нікелю. Прямолінійна 

ділянка знаходиться в інтервалі температур 40–260 K. Магнетоопір зразка монотонно 

зменшується за збільшення напруженості прикладеного магнітного поля. 

 

[1] King, G.; Schwarzenbach, D. Latcon, Xtal3.7 System, Olthof-Hazekamp, University of 

Western Australia, 2000. 

[2] Kordan, V.; Zelinska, O.; Pavlyuk, V.; Nytka, V.; Serkiz, R. Electrochemical hydrogenation 

of Tb2Ni17-xMx (M = Mg, Sn) phases. Chem. Met. Alloys, 2016, 9 (3/4), 153-157. 

[3] Kordan, V.; Nytka, V.; Kovalczyk, G.; Balinska, A.; Zelinska, O.; Serkiz, R.; Pavlyuk, V. 

Influence of doping elements on the electrochemical hydrogenation efficiency of Tb2Ni17-based 

phases. Chem. Met. Alloys, 2017, 10 (1/2), 61-68. 
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ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ КОНТАКТНОГО 
ВИТІСНЕННЯ МІДІ ЦИНКОМ 

Оковита Я.С. 
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

61002, г. Харьков, ул. Я. Мудрого, 25; daсenkovita14@gmail.com 

 

На даний час при регенерації мідно-цинкових сульфатних розчинів великого значення 

набувають методи контактного витіснення (цементації), які найбільш ефективні при обробці 

концентрованих розчинів [1]. При уявній простоті процеси цементації є надзвичайно 

складними, в зв'язку, з чим до теперішнього часу в літературі немає їх адекватного наукового 

опису. 

Процес цементації металів визначається двома послідовними процесами: дифузією 

реагуючої речовини до поверхні розділу і власне хімічною реакцією. Перебіг реакції у 

дифузній або кінетичній областях залежить від декількох факторів, серед яких основними є 

температура і перемішування розчину. Зміна лімітуючої стадії реакції з ростом температури 

пов'язана з різною залежністю швидкості дифузії і швидкості реакції від температури. У 

цьому випадку на залежностях (lnk –1/T) можна виділити ділянки з різними нахилами. При 

цементації міді цинком спостерігаються дві прямолінійні ділянки залежностей (lnk – 1/T) 

(рис. 1), що свідчить про зміну природи лімітуючої стадії процесу при підвищенні 

температури. До температури 303 К лімітуючою стадією є кінетичний процес, в області 

Т   303 К процес переходить в область змішаного дифузно-кінетичного контролю. 

 

 
Рис. 1. Залежність (lnk – 1/T) у кінетичній і дифузійній областях при цементації міді 

цинком з початковою концентрацією C0
Cu

2+= 0,87 моль/л 

 

На основі розрахунку константи рівноваги процесу контактного витіснення міді визначена 

зміна ізобарно-ізотермічного потенціалу процесу. Найбільше зміщення рівноваги в напрямку 

контактного витіснення міді зареєстровано при збільшенні температури з 293 К до 298 К. 

Тому на практиці рекомендовано підтримка температури 298 К, що дозволяє більш повно 

витягти мідь з сульфатного розчину. 

 

Література: 

[1] Даценко, В.В.; Ненастина, Т.А.; Хоботова, Э.Б. Эффективная технология реагентной 

очистки сточных вод от меди и цинка. Экономика в промышленности, 2014, 2 (22), 93–99. 
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КОМПЛЕКСИ ДЕЯКИХ Р-МЕТАЛІВ З ПРЕДСТАВНИКОМ 

КАФ ЛІГАНДІВ - N-[БІС(ДИЕТИЛАМІНО)ФОСФОРИЛ]-2,2,2-

ТРИХЛОРОАЦЕТАМІДОМ 

Опімах К.В., Овчинніков В.А., Амірханов В.М. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; kazhan.katya@gmail.com 

 

Карбациламідофосфати (КАФ) – клас потужних хелатуючих лігандів, які відомі своєю 

здатністю утворювати стійкі комплекси з металами, а також своїм широким діапазоном 

біологічної активності [1]. У складі комплексів рідкоземельних металів 

карбациламідофосфати здатні полегшувати умови хімічного осадження з газової фази у 

виробництві тонкоплівкових транзисторів. Дані комплекси представляють інтерес як 

компоненти для виробництва дисплеїв, зокрема сенсорних екранів, та вікон сонячних 

батарей [2]. 

Дана робота спрямована на синтез і дослідження нових комплексів рідкоземельних 

металів загального складу ML3, що містять КАФ ліганд – N-[біс(діетиламіно)фосфорил]-

2,2,2,-трихлороацетиламід. Зазначені координаційні сполуки синтезували з неводних 

розчинів за наступною схемою: 

MCl3·nH2O + 3NaL → ML3 + 3NaCl + nH2O 

(M = Sc3+, Al3+, Ga3+, In3+, Y3+) 

 

Одержані комплекси були охарактеризовані за допомогою термогравіметричного аналізу, 

спектрофотометрії ІЧ-, ЯМР-1Н, 13C, 31P. Було встановлено, що атом металу координований 

бідентатно-циклічно трьома хелатуючими КАФ лігандами через атоми оксигену 

карбонільних і фосфорильних груп. Таким чином, для центрального атому реалізується 

координаційне число 6. На рисунку 1 зображено будову координаційної сполуки InL3 за 

даними рентгеноструктурного аналізу (атоми CCl3 і NEt2 не показані). 

 
Рис. 1. Будова координаційної сполуки InL3. 

 

[1] Rebrova, O.N.; Biyushkin, V.N.; Malinovskii, T.I.; Protsenko, L.D.; Dneprova, T.N. Dokl. 

AN SSSR, 1982, 266(6), 1391-1395. 

[2] Pugh, D.; Bloor, L.G.; Sathasivam, S.; Parkin I.P., and Carmalt C.J. Eur. J. Inorg. Chem., 

2011, 1953-1960. 
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БУДОВА ТА РЕАКЦІЇ УТВОРЕННЯ БІЛІГАНДНИХ π- ТА σ-

КОМПЛЕКСІВ Cu+ З АКРИЛОВОЮ КИСЛОТОЮ 

Осокін Є.С., Варгалюк В.Ф., Полонський В.А. 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

49000, Дніпро, пр. Гагаріна, 72; osokin@cf.dnu.dp.ua  

 

У попередній роботі [1] досліджувалась електронна будова монолігандних π-комплексів 

Cu+ з малеїновою, фумаровою та акриловою кислотою у складі аквакомплексів. Але при 

цьому не з’ясована можливість утворення білігандних комплексів Cu+ з відповідними 

ненасиченими карбоновими кислотами. В даній роботі було проведене теоретичне 

дослідження структури та реакцій утворення акрилатних білігандних комплексів Cu+. 

Методика проведення квантово-хімічного моделювання наведена в роботі [1]. 

Моделювання змішаних π- та σ-комплексів проводилось за двома схемами. У першій 

схемі π-комплекс складу [Cu+(H2O)nL] (де L – HA, A–, молекулярна та дисоційована форма 

акрилової кислоти, відповідно; n – кількість молекул води у внутрішній координаційній 

сфері в залежності від форми ліганду кислоти) взаємодіяв з лігандом акрилової кислоти. У 

другій схемі реакція відбувалась за участі аквакомплексу складу [Cu+(H2O)3] з двома 

лігандами акрилової кислоти HA та / або A– : 

[Cu+(H2O)3] + HA + A– = [Cu+(πA–)(πHA)] + 3H2O −27,91 кДж/моль (1) 

[Cu+(H2O)3] + 2A– = [Cu+(πA–)(σA–)] + 3H2O −76,76 кДж/моль (2) 

[Cu+(H2O)3] + HA + A– = [Cu+(πA–)(πHA)(H2O)] + 2H2O −53,57 кДж/моль (3) 

[Cu+(H2O)3] + 2A– = [Cu+(πA–)(σA–)(H2O)] + 2H2O −124,70 кДж/моль (4) 

[Cu+(πA–)(H2O)2] + A– = [Cu+(πA–)(σA–)(H2O)] + H2O −52,80 кДж/моль (5) 

Була показана термодинамічна можливість утворення змішаних π- та σ-комплексів Cu+ з 

двома молекулами акрилової кислоти: [Cu+(πA–)(πHA)], [Cu+(πA–)(σA–)],  

[Cu+(πA–)(πHA)(H2O)], [Cu+(πA–)(σA–)(H2O)], при цьому останній має найбільший 

енергетичний ефект утворення (4). Відмічено, що комплексоутворення таких подвійних 

комплексів протікає лише при взаємодії аквакомплексу [Cu+(H2O)3] з акриловою кислотою, 

за другою схемою енергетичний ефект утворенням мав позитивне значення, за винятком π-

комплексу [Cu+(πA–)(H2O)2] (5). Встановлено, що для змішаних π- та σ-комплексів Cu+ з 

двома молекулами акрилової кислоти у внутрішній координаційній сфері максимально може 

утримуватись одна молекула води. Слід зазначити, що в даному випадку показана лише 

термодинамічна можливість утворення змішаних π- та σ-комплексів Cu+ з двома молекулами 

акрилової кислоти, без врахування кінетичного фактору, який може бути досить суттєвим, 

оскільки, більшість таких реакцій тримолекулярні. Тобто такі реакції з великою вірогідністю 

будуть протікати в декілька стадій. Для вирішення цього питання необхідно додатково 

провести розрахунки можливих механізмів з побудовою та аналізом ППЕ для кожної окремої 

реакції. 

За допомогою QATIM-аналізу було встановлено, що у деяких білігандних π-комплексах 

утворюються одночасно декілька π-зв’язків з одним іоном Cu+. У π-комплексі  

[Cu+(πA–)(πHA)] було знайдено одночасно три π-зв’язки, два з них з лігандом HA та один з 

лігандом A–, енергія зв’язування яких дорівнює −134,88,  −137,99 та −66,63 кДж/моль, 

відповідно.   У π-комплексі [Cu+(πA–)(πHA)(H2O)] знайдено по одному π-зв’язку з кожним 

органічним лігандом −114,38 та −92,83 кДж/моль. У комплексах [Cu+(πA–)(σA–)] та 

 [Cu+(πA–)(σA–)(H2O)] σ-зв’язки мали в півтора рази більше значення енергії зв’язування ніж 

π-зв’язки. 

Література: 
[1] Vargalyuk, V. F.; Osokin, Y. S.; Polonskyy, V. A.; Glushkov V. N. Features of (dπ-pπ)-Binding of 

Cu(I) Ions with Acrylic, Maleic and Fumaric Acids in Aqueous Solution. J. Chem. and Technol., 2019, 

27(2), 148-157. 
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СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЗАЄМОДІЯ ЗІ ШТУЧНИМИ 

РАДИКАЛАМИ СПОЛУКИ 3,7 – ДИМЕТИЛКСАНТИНІЮ 

З АНІОНОМ ПОЛІОКСОВОЛЬФРАМАТУ 

Пантелеєва О.С. 
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

49000, Дніпро, пр. Гагаріна, 8; panniolga3788@gmail.com 

 

Синтезовано комплексну сполуку 3,7 - диметилксантинію (теобромін) з 

поліоксовольфраматом (12-вольфрамофосфорна гетерополікислота). Склад та будову 

синтезованої сполуки було встановлено за допомогою низки фізико-хімічних методів, а саме: 

спектрофотометричним методом, електрохімічними методами, термогравіметричним 

методом та був одержаний монокристал для прямого рентгеноструктурного аналізу. 

За допомогою спектрофотометричного методу аналізу було доведено, що до отриманої 

сполуки входить  теобромін та поліоксовольфрамат. Дані висновки було зроблено з 

отриманого в УФ – області спектру поглинання, на якому спостерігали максимум  

характерний теоброміну (274 нм) та слабо виражене плече характерне для 

поліоксовольфрамату. В ІЧ – області спостерігали смуги коливання характерні для 

поліоксовольфрамату: 1060 см–1, що відповідає валентним коливанням Р–О; 960–970 см–1,що 

відповідає валентним коливанням Ме=О; 500–900 cм–1, що відповідає валентним коливанням 

Ме–О–Ме, 1660-1670 cм–1, що відповідає деформаційним коливанням Н–О–Н; 3300–3500 см–

1 – відповідає валентним коливанням О–Н в молекулах Н2О. Смуги коливання: 1690 cм–1, 

1220 cм–1, 1550 cм–1 – доводять наявність теоброміну у сполуці.  

Співвідношення катіонної та аніонної часток синтезованої сполуки було встановлено за 

допомогою електрохімічних методів. За даними амперометричного титрування синтезованої 

сполуки з загальною формулою (Тb.Н)3[PW12O40] · 6 H2O було встановлено, що ПОМ 

взаємодіє з теоброміном в співвідношенні 1 : 3. Дослідження електропровідності 

синтезованої сполуки  у водно - спиртовому розчині при безкінченному розведенні є в межах 

120 Ом-1∙см-2∙моль-1, що відповідає співвідношенню електролітів 3 : 1. 

Для визначення термічної стійкості, кількості молекул води , що ввійшли до сполуки 

використовували термогравіметрію. За дериватограмами та ізотермічними витримками було 

вивчено термічну поведінку синтезованої сполуки. Так, в інтервалі температур від 100 - 300 
0С спостерігали ендотермічний ефект, що відповідає зменшенню кількості молекул води. 

При температурах від 300 – 600 0С спостерігали наявність екзотермічних ефектів: за 

температур 400 - 520 0С відповідало горінню та відщепленню органічних часток (катіон), а 

останні відповідали розпаду ПОМ. Було визначено, що 6 молекул води ввійшли до сполуки.  

Був вирощений монокристал (Тb.Н)3[PW12O40]·6 H2O, який є придатним для 

рентгеноструктурного аналізу.  

В процесі досліджень взаємодії штучних радикалів 1,3,5-трифенілвердазил (ТФВ), 

дифенілпікрілгідразил (ДФПГ) з 3,7 - диметилксантинієм із поліоксовольфраматом за 

допомогою спектрофотометричного методу було доведено антирадикальну дію вказаної 

сполуки. При взаємодії даної сполуки із обраними штучними радикалами відбувається 

дезактивация останніх. Про це свідчить зниження, а потім і взагалі зникнення характерних 

максимуму поглинання у видимій області ЕСП для радикальних форм:  для ТФВ – 720 нм, 

для ДФПГ – 540 нм.  

 

*Робота виконана під керівництвом д. х. н., проф. Штеменка О. В.. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЕЛИЧИНИ рНтнз ПОВЕРХНІ 

НАНОРОЗМІРНОГО МАГНЕТИТУ ВІД 

ІОННОЇ СИЛИ РОЗЧИНУ 

Перехристюк М.М., Свиридюк К.П., Кусяк Н.В., Кусяк А.П. 
Житомирський державний університет ім. І. Франка  

10008, Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40; pmm3162-l34@nvmk.org.ua 

 

Прогнозування хімічної активності та сорбційних характеристик поверхні нанорозмірних 

частинок є важливим при створенні матеріалів медико-біологічного призначення, зокрема на 

основі магнетиту (Fe3O4). Останній, володіючи унікальними фізико-хімічними 

властивостями та задовільною біодеградацією, є основою для одержання феромагнітних 

рідин. Тому дослідження природи кислотно-лужних властивостей поверхні дозволяє 

оптимізувати умови при розробці магніточутливих нанокомпозитних матеріалів. 

Характеристики поверхні залежать як від кількісних та якісних показників її активних 

центрів, так і від середовища.  

Метою нашого дослідження став аналіз кислотно-основних властивостей поверхні Fe3O4 у 

середовищі фізіологічного розчину та визначення залежності величини рН ізоадсорбційного 

стану поверхні (рНТНЗ) за якої встановлюється рівновага адсорбції на кислотних та основних 

групах поверхні. Нанодисперсний магнетит синтезували методом суміжного осадженням 

солей заліза за реакцією Fe2+ + 2Fe3+ + 8NH4OH → Fe3O4 + 4H2O + 8NH4
+. Середній діаметр 

наночастинок, розрахований при аналізі рентгенографічних дифрактограм за формулою 

Шеррера, становив 10,5 нм, питома площа поверхні, виміряна методом десорбції азоту, 

Ssp = 110 ± 1% м2/г, що відповідає вимогам до наночастинок медико-біолоігчного 

призначення. Концентрація функціональних ОН-груп  за даними термогравіметричного 

аналізу становить 1,8 ммоль/г. Кислотно-основні властивості поверхні зразків досліджували 

методом потенціометричного титрування методом окремих наважок в розчинах різної іонної 

сили (0,015 та 0,15М розчини NaCl), що дозволяє оцінити інтегральну кислотність поверхні 

при вивченні зміни рН водної суспензії зразків. Так, на поверхні виявлено групи з різними 

кислотно-основними характеристиками, що пов'язано із відмінностями координації атомів 

Fe (II) та Fe (III) з атомами Оксигену, дефектами кристалічної гратки та ступенем гідратації 

поверхневих груп. За експериментальними результатами потенціометричного титрування 

побудовано криві гідролітичної адсорбції та визначено величини  рНТНЗ (рис.1). 

Ізоадсорбційна точка поверхні  відповідає значенню рН0 6,5-6,8 та практично не  залежить від 

іонної сили розчину, яка в більшій мірі впливає на активність поверхневих центрів 

(підвищена активність в середовищі 0,15М розчину NaCl). 
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Рис.1. Крива гідролітичної адсорбції для поверхні Fe3O4 (середовище 0,015 М (1) та 

0,15 M (2) розчин NaCl) та залежності ±рН від рН0 (а). 
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МОНТМОРИЛОНІТУ 

Пилипенко І.В. 
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

03056, Київ, проспект Перемоги, 37; i.pylypenko@kpi.ua 

 

Незважаючи на стрімкий розвиток органічної хімії та хімії високомолекулярних сполук 

неорганічні сорбційні матеріали залишаються актуальними, особливо у випадках вилучення 

важких металів з водних розчинів. Добре відомі неорганічні адсорбенти на основі 

гідроксидів заліза, цирконію, титану, а також їх солей (фосфатів). Такі матеріали мають 

досить високу сорбційну ємність, а у багатьох випадках і високу селективність по 

відношенню до цільового іону важкого металу або радіонукліда. 

Однак використання деяких сполук (наприклад цирконію) у чистому вигляді часто є 

економічно недоцільним у зв'язку з високою їх вартістю. Модифікування поверхні різних 

матеріалів наночастинками оксидів (гідроксидів) металів або їх поліядерними комплексами 

дає можливість одержувати матеріали з більш ефективним використанням модифікатора. У 

якості такого носія часто використовують шаруватий алюмосилікат монтморилоніт. 

Наявність у цього мінералу катіонообмінних центрів та розвиненої питомої поверхні дає 

можливість отримувати матеріали (інтеркальовані глинисті мінерали) з високою питомою 

поверхнею та покращеними сорбційними властивостями щодо вилучення важких металів і 

радіонуклідів з водних розчинів а також у якості каталізаторів [1]. 

Метою роботи було отримання адсорбентів на основі монтморилоніту (Черкаське 

родовище (Україна)) та гетерополіядерних комплексів цирконію і алюмінію для вилучення 

шестивалентного хрому з водних розчинів. 

Для синтезу Al/Zr-монтморилоніту використовували відому методику [2]. Розрахований 

об’єм 0,5 М розчину гідрокарбонату натрію по краплях додавали до 0,2М розчину хлориду 

алюмінію при швидкому перемішуванні на магнітній мішалці. Отриманий розчин для 

інтеркаляції витримували 3 години при 70 ºС. До отриманого розчину додавали 0,1М розчин 

оксохлориду цирконію для досягнення співвідношення Al:Zr = 1:1 та додавали 2% суспензію 

монтморилоніту у співвідношенні 5 ммоль Zr на 1 г мінералу. Отриману суспензію 

витримували 2 години при перемішуванні та відділяли осад. Відділений осад промивали 

дистильованою водою та сушили при 120 ºС. Утворення стовпчастої структури 

підтверджується відповідними змінами міжпакетної відстані на дифрактограмах. 

Показано, що отримані зразки мають достатньо високі адсорбційні властивості відносно 

видалення аніонів Хрому (VI) в широкому діапазоні рН. 

Величина граничної адсорбції Zr/Al-стовпчастого монтморилоніту складає 48 мкмоль/г та 

практично не змінюються в інтервалі рН 2 – 8, а потім різко знижуються до 10 – 12 мкмоль/г. 

Отримані матеріали можуть бути використані як ефективні сорбенти для вилучення 

аніонних форм важких металів з водного середовища.  

 

Література: 
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МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД  
ВІДВАЛЬНОГО ДОМЕННОГО ШЛАКУ 

Пилипенко Р.Г., Хоботова Е.Б. 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
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В даний час більшість промислових шлаків утилізуються, а не використовуються з 

урахуванням всіх їх корисних якостей. А адже подібний підхід може призвести до суттєвої 

економічної вигоди, економії ресурсів, енергозбереження і скорочення викидів в металургії. 

Трьома основними напрямками використання доменних шлаків у виробництві в'яжучих 

матеріалів є: створення шлакопортландцемента; розробка нових видів шлако-лужних 

в'яжучих; використання шлаків в якості сировини при виробництві портландцементу. Метою 

роботи було вивчення мінерального складу відвального доменного шлаку ПАТ 

«Запоріжсталь» як обґрунтування його ресурсної цінності. Мінеральний склад кристалічної 

компоненти шлаку визначений за допомогою рентгенофазового аналізу, виконаного на 

порошковому дифрактометрі Siemens D500 в мідному випромінюванні з графітовим 

монохроматором. Розрахунок рентгенограм виконано за методом Ритвельда з використанням 

програми FullProf. 

Згідно з отриманими дифрактограмами знайдено 6 фаз: ранкініт Ca3Si2O7 (3CaO∙2SiO2), 

кварц SiO2, геленіт Ca2Al(Al,Si)2O7 (2CaO∙Al2O3∙SiO2), бредигіт Ca14Mg2(SiO4)8 (α-

2CaO∙SiO2), окерманіт Ca2MgSi2O7 (2CaO∙MgO∙2SiO2), псевдоволастоніт CaSiO3 (α-

CaO∙SiO2). Результати аналізу представлені в таблиці. Масова частка мінералів ранкініта 

3CaO∙2SiO2 і окерманіта 2CaO∙MgO∙2SiO2 зменшується зі збільшенням розміру відсіяних 

зерен, вміст геленіту 2CaO∙Al2O3∙SiO2 ‒ дещо збільшується, бредигіт α-2CaO∙SiO2 міститься, 

в основному, в великої фракції. Вміст псевдоволастоніта α-CaO∙SiO2 екстремально залежить 

від розміру часток зразків. Максимум вмісту даного мінералу доводиться на фракцію 2,5‒5 

мм. 

 

Таблиця – Результати рентгенофазового аналізу фракцій відвального доменного шлаку 

«Запоріжсталь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Особливістю складу шлаку є наявність хімічно активної α-модифікації 2CaO∙SiO2. 

Мінеральний склад кристалічної частини відвального доменного шлаку вказує на його 

спорідненість такому для гранульованих шлаків. Вміст гідравлічно активних мінералів: 

бредігіта, окерманіта і псевдоволастоніта, збільшується з укрупненням фракцій шлаку, 

досягаючи максимального значення 42 % для фракції > 20 мм. Присутність цих мінеральних 

фаз свідчить про придатність шлаку для виробництва в'яжучих речовин. 

Відвальний доменний шлак «Запоріжсталь» можна рекомендувати у виробництві в'яжучих 

речовин. Оксидний склад тотожний портландцементу, а висока концентрація гідравлічно 

активних мінералів важлива для виробництва шлакопортландцементу. 

Мінеральна фаза 

Масова частка (%) мінеральних  

фаз у фракціях шлаку, мм 

< 0,63 2,5–5,0 > 20 

SiO2 кварц 6,01  5,5  3,3  

α-2CaO∙SiO2 бредигіт 5,3 8,6 27,2 

2CaO∙Al2O3∙SiO2 геленіт 31,8 33,8 41,0 

2CaO∙MgO∙2SiO2 окерманіт 6,9 4,6 3,4 

α-CaO∙SiO2 псевдоволастоніт 13,8 19,8 11,4 

3CaO∙2SiO2 ранкініт 36,1 27,6 13,7 
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При очищенні стічних вод від різноманітних токсикантів однією з найважливіших 

проблем залишається утилізація небезпечних відходів, що утворюються. Очищення великих 

об’ємів вод вимагає значних витрат. Тому доцільне використання природних глинистих 

мінералів у якості сорбційних матеріалів. Іммобілізація токсичних речовин в неорганічних 

матрицях один з найефективніших методів, тому що керамізацією забезпечується найвища 

стійкість до агресивних середовищ при їх зберіганні. 

Використання місцевих глинистих мінералів у якості сорбентів для очищення стічних вод 

від сполук важких металів є доцільним як з економічної, так і з екологічної точок зору. Після 

термічної обробки отримуємо достатньо міцні керамічні матеріали, які відповідають всім 

вимогам до вилуговування з них токсичних забруднювачів.  

На кафедрі хімічної технології кераміки та скла широко досліджуються сорбенти як з 

природної мінеральної сировини, так і модифіковані різними методами для видалення як 

катіонів, так і аніонів-забруднювачів. Раніше було показано, що природні та модифіковані 

глинисті мінерали шаруватої структури ефективно видаляють радіонукліди, важкі метали та 

органічних речовин із забруднених водних середовищ [1, 2]. Після адсорбції відпрацьовані 

сорбційні матеріали обробляли за керамічною технологією, досліджували механічну та 

хімічну стійкість випалених зразків, а також визначали їх фізико–механічні властивості. 

Один із показників міцної фіксації важких металів в керамічній матриці після випалу є 

дослідження хімічної стійкості термооброблених сорбентів, яку оцінюють за ступенем та 

швидкістю вилуговування забруднювача різними реагентами. Нами досліджено видалення 

неорганічних забруднювачів - сполук кобальту (ІІ), міді (ІІ), нікелю (ІІ), хрому(IV) i (VI) та 

ін.) полімінеральною глинистою сировиною Київської області. Показано, що дана технологія 

забезпечує високу міцність та ступінь фіксації іонів важких металів в структурі сорбенту на 

основі глинистого мінералу, вторинне забруднення навколишнього середовища практично 

відсутнє.  

Наразі проводяться дослідження введення відпрацьованого сорбенту в керамічні 

матеріали для будівництва. Як показали дослідження, введення в керамічний шлікер до 5% 

відходів водоочищення після термічної обробки при 1100 оС міцно фіксує важкі метали в 

керамічній матриці. Дослідження вилуговування важких металів слабкими кислотами 

підтверджує високий ступінь фіксації їх, що дає можливість використовувати дані матеріали 

для будівництва споруд технічного призначення. 
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Властивості 3d металевих сполук, які дозволяють каталізувати основну частину хімічних 

технологічних процесів, продовжують досліджуватися, з метою розробки більш ефективного 

складу та максимально універсальних методів нанесення [1-3]. Виконано синтез 

внутрішньокомплексної сполуки кобальту(ІІІ) з діетаноламіном [Co(DetmHdetm)] та 

гетерометалічного комплексу 2Co-Ni з діетаноламіном [Ni(CoDetmHdetm)2](NO3)2. 

Досліджено стійкість отриманих сполук у неводних розчинах в лужному та кислому 

середовищах методами потенціометричного титрування та електронних спектрів 

поглинання, що дає змогу встановити межі діапазону рН, в яких не відбувається руйнування 

синтезованих комплексних сполук. За результатами аналізу отриманих спектрів поглинання 

та окисно-відновного титрування, можна стверджувати про відсутність зміни 

координаційного оточення металів (Co(ІІІ), Ni(ІІ)) вище рН 7. Під дією кислоти на 

внутрішньокомплексну сполуку Со(ІІІ) з діетаноламіном та зниженні рН нижче 7, 

відбувається руйнування аміноспиртового комплексу з заміною ліганду H2detm на Cl- та 

часткова протонізація диметиламінового залишку, що супроводжується перетворенням цис-

N,N-ізомеру внутрішньо комплексної сполуки кобальту(ІІІ) з діетаноламіном в транс-N,N-

ізомер з пониженням симетрії комплексу. Гетерометалічна комплексна сполука 2Co-Ni з 

діетаноламіном , при зниженні рН нижче 7, приєднує продукти часткового руйнування 

молекул розчинника, що приводить до утворення нової комплексної сполуки та зростанню 

координаційного числа нікелю(ІІ) з 4 до 6. При збільшенні рН середовища вище 10 одиниць, 

сполуки в диметилформамідних розчинах залишаються стабільними, однак в реакційному 

середовищі з`являються продукти гідролізу розчинника.  Відповідні перетворення, що 

відбуваються з [Co(DetmHdetm)] та [Ni(CoDetmHdetm)2](NO3)2 під дією впливу кислоти та 

лугу у неводних розчинах, описані запропонованими схемами руйнування комплексних 

сполук та компонентів розчинника.  

Отримані результати вказують на необхідність контролю рН реакційного середовища при 

перспективній розробці технології отримання каталітичних матеріалів з використанням в 

якості прекурсорів гетероядерного комплексу [Ni(CoDetmHdetm)2](NO3)2  та чітко 

встановлюють межі рН в діапазоні від 7 до 10 одиниць задля уникнення забруднення 

реакційного середовища продуктами деструкції розчинника та подальшого протікання 

побічних реакцій. 
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Oil is a particularly dangerous environmental pollutant. Water pollution (rivers, lakes, seas, 

oceans) invariably accompanies the extraction, transportation, processing and use of "black gold". 

Oil getting into the hydrosphere occurs in different ways. 

Physicochemical treatment includes coagulation, adsorption, oxidation, extraction and other 

cleaning methods. The removal of finely divided dissolved impurities, as well as the decomposition 

of organic matter. For adsorption, fine particulate activated carbon is often taken. It is applied 

evenly on the stain, which prevents it from increasing. Oil mixed with water adheres to particles of 

coal and is easily removed. The mixture of coal and oil burns well, which facilitates further 

disposal. 

Highly absorbent polyurethane foam is used. It incorporates 20 times more petroleum products 

than its own weight.Liquid paraffin is poured onto the oil slick. When hardened, it absorbs oil 

products and is easily removed mechanically. Reducing the toxicity and destruction of the 

biochemical composition of oil can be achieved using emulsifiers and surfactants. Oil goes into an 

emulsion and dissolves faster. Ferromagnetic powder FER-3 from iron oxide is effective in the fight 

against oil spills. The film acquires magnetic properties and is collected by a special trap. The 

method has technical and environmental advantages, but is not common due to the lack of wide 

distribution of special powders. 
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СИНТЕЗ НЕОРГАНІЧНИХ УФ-ФІЛЬТРІВ НА ОСНОВІ ЦЕРІЙ 

(IV) ОКСИДУ, МОДИФІКОВАНОГО ЦИНКОМ 

Проценко Н.О., Фесич І.В., Неділько С.А. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
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У всьому світі захворювання на меланому (рак шкіри) збільшилася втричі. Це явище є 

наслідком надмірного впливу УФ-випромінювання. Використання сонцезахисних засобів є 

одним з методів запобігання захворюваності. До рецептури сонцезахисної косметики як 

активні компоненти додають фізичні УФ-фільтрами. Як правило, частіше за все як фізичні 

УФ-блокатори у складі сонцезахисних засобів використовують діоксид титану TiO2 і оксид 

цинку ZnO, але вони мають небажану фотокаталітичну активність. Тому пошук нових 

неорганічних УФ-фільтрів, які не є фотокаталітично активними є актуальним завданням 

сьогодення.  

Діоксид церію (CeO2) має унікальні властивості як неорганічний УФ-фільтр. Також ця 

сполука відома тим, що його фотокаталітична активність нижча ніж TiO2 та ZnO. Більше 

того, фотокаталітична активність СеО2 успішно знижується з заміною Се4 + на катіон з 

меншою валентністю та/або більшим іонним радіусом. Тому дана робота присвячена 

дослідженню особливостей синтезу та вивчення умов утворення сполуки на основі діоксиду 

церію, модифікованого цинком; його дослідження кислотно-основних властивостей, в 

залежності від складу зразку; дослідження фотокаталітичної активності щодо ймовірного 

використання як УФ-фільтру у сонцезахисних засобах. 

Наночастинки заміщеного цинком діоксиду церію ZnxCe1-xO2 (0≤x≤0,1), отримували 

методом сумісного осадження з водних розчинів нітратів металів. Для осадження 

використовували водний розчин аміаку. Продукти осадження піддавались ступінчастій 

термічній обробці при 100°С, 200°С впродовж 1 години та 500°С, 600°С, 700°С впродовж 48 

годин. Після прожарювання зразки характеризувались методами порошкової ренгенографії 

та ІЧ-спектроскопії, проводились дослідження кислотно-основних властивостей та 

фотокаталітичної активності.  

Дані порошкової рентгенівської дифракції підтверджують утворення твердого розчину 

ZnxCe1-xO2. Середній розмір кристалітів знходиться в нанометровому діапазоні і залежить від 

ступеня заміщення, а значення коливаються від 22 нм до 41 нм. Параметри кристалічної 

гратки зразків незначно (в межах похибки експерименту) змінюються зі збільшенням 

ступеня заміщення та зі збільшенням температури прожарювання.  

Для визначення кислотно-основних властивостей використовували індикаторний метод, 

який показав що перевагу мають активні центри, які мають основну природу. При 

збільшенні температури просушування з 100° до 200°С відбувається різке зменшення 

концентрації основних центрів, внаслідок розкладу аморфної сполуки, а при температурі 

прожарювання більше 500° відбувається повний розклад гідроксиду церію. Для зразків, 

прожарених при різних температурах, концентрація активних центрів основної природи 

вище, ніж концентрація кислотних центрів. При температурі прожарювання менше 700°С 

відбувається утворення вакансій кисню за рахунок віднімання кисню з поверхні зразку. 

Видалення атомів церію з поверхні починається при більш високих температурах. 

Дослідження фотокаталітичної активності відбувалося методом деградації метилоранжу. 

Встановлено, що допування цинком не збільшує фотокаталітичну активність СеО2. 

Таким чином, отримані дані вказують на перспективність використання синтезованих 

наночастинок ZnxCe1-xO2 як неорганічний УФ-фільтр у косметичних засобах.  



XXI International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists «Modern Chemistry Problems» 2020 

123 
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Актуальною проблемою сучасного світу є утилізація твердих побутових відходів, а саме 

найбільш складною є переробка первинного і вторинного склобою, який складає приблизно 

15 % від усіх твердих відходів, та з кожним роком кількість його збільшується [1]. Тому 

використання склобою в якості сировини забезпечить істотне покращення екологічної 

ситуації, економію матеріальних і енергетичних ресурсів при виробництві скла, емалей і 

полив, будівельних, теплоізоляційних, електротехнічних матеріалів, скляних мікрокульок й 

мікросфер, скловолокна, склосмазок, тощо.  

Одним із перспективних напрямів вирішення даної проблеми є застосування склобою для 

отримання смальти, що використовують при створенні мозаїчних панно. Як відомо, смальта - 

найдавніший матеріал, що представляє собою кольорове непрозоре (заглушене) скло у 

вигляді кубиків або пластинок і відрізняється стійкістю до дії агресивних середовищ, 

кольоростійкістю, широкою кольоровою палітрою, насиченістю і неповторністю відтінків, 

світінням, довговічністю. Істотним недоліком смальти, що обмежує сфери її застосування, є 

висока собівартість. 

Метою даної роботи є визначення можливості застосування тарного склобою в якості 

основи для складів кольорової смальти. Складність задачі обумовлюється необхідністю 

рівномірного забарвлення плиток, яке в традиційному склоробстві досягається шляхом 

уведення барвників у вихідну шихту і наданням виробленій скломасі необхідних колірних 

характеристик в процесі варіння при іонному і молекулярному механізмах забарвлення або, у 

разі колоїдного механізму забарвлення, подальшою термообробкою (наводкою) готових 

скловиробів. 

У зв'язку з тим, що традиційне забарвлення скломаси є високотемпературним, то за для 

зменшення енерговитрат було запропоновано спосіб уведення на помел склобою різних 

пігментів, як це здійснюється в технологіях емалювання і глазурування для забарвлення 

склопокриттів при їх випалюванні. Було встановлено оптимальний гранулометричний склад 

склобою, що подрібнюється разом з пігментом, при якому досягається рівномірне, або 

контрольоване забарвлення смальти в процесі короткочасного низькотемпературного випалу в 

температурному інтервалі розм'якшення експериментальних композицій (склобій безбарвної 

тари – пігмент). 

В результаті даних досліджень було отримано на основі тарного склобою композиції 

смальти різних кольорів, що відповідають RAL-K7, зокрема: 1005 - honiggelb - медово-жовтий, 

1016 - schwefelgelb - сірчисто-жовтий, 3013 - tomatenrot - томатний червоний, 6004 - blaugrun - 

синьо-зелений, 7034 - gelbgrau - жовто-сірий, 8012 - rotbraun - червоно-коричневий, 8019 - 

graubraun - сіро-коричневий. Визначення хімічної стійкості, термостійкості, кольоростійкості і 

температурного коефіцієнта лінійного розширення показало, що розроблені склади 

кольорових смальт за значеннями цих властивостей відповідають прийнятим стандартам та 

можуть бути рекомендовані для виконання мозаїчних панно різноманітного призначення. 

Література: 
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[2] Власова, С.Г. Основы химической технологии стекла. Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-
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В зв’язку з постійним розвитком сучасних технологій з’являється необхідність у нових 

матеріалах електротехнічного направлення. Складною задачею є отримання матеріалів, які б 

мали високі діелектричні характеристики та низький рівень діелектричних втрат. Для 

вирішення вказаних задач перспективним є використання склокристалічних матеріалів 

(ситалів), які відрізняються поєднанням високих фізико-хімічних властивостей, низьким tg δ, 

та високою електричною міцністю, дешевизною сировинних матеріалів, відносно низькою 

енергоємністю технологічних процесів. Але відомі ситали відрізняються достатньо тривалими 

стадіями термічної обробки на етапі зародкоутворення кристалів та порівняно високими 

температурами, що позначається на їх технологічності та вартості, або мають недостатні 

значення твердості та в’язкості руйнування [1]. 

Метою роботи є дослідження електричних властивостей ситалів на основі 

літійалюмосилікатних стекол та визначення можливості використання в якості 

електроізоляційних матеріалів в елементах радіоелектронних пристроїв. 

Cклокристалічний матеріал СП-10 на основі скла в системі Li2O-Al2O3-SiO2 при наявності 

каталізаторів кристалізації P2O5, ZnO, ZrO2, TiO2, СеО2, SnO2 та модифікуючих компонентів 

МgO та K2O, CaO, B2O3 та наповнювача ZrO2 [2] за наступним режимом термічної обробки: 

температура варки 1450 °С; термічна обробка: I ст. – 530 °С та II ст. – 850 °С, впродовж 2 

годин на кожній стадії; формування методом шлікерного лиття, пресуванням, або 

термопластичним формуванням [3]. 

Дослідні ситали СП-10 характеризуються високими показниками електроопору  

ρv = 31,6·1010 Ом·м та збільшеним поверхневим опором ρs = 6,9·1014 Ом, що можливо 

припустити є наслідком направленої кристалізації кристалічної фази β-сподумену під час 

низькотемпературної короткотривалої двостадійної термічної обробки. Також встановлено, 

що tgδ = 0,02, ε = 15,04 при f = 103 Гц; tgδ = 0,015, ε = 17,7 при f = 105 Гц; tgδ = 0,005, ε = 4,75 

при f = 1010 Гц це свідчить про наявність незначних релаксаційних процесів, які можуть бути 

пов’язані з ситалізацією структури дослідних матеріалів, яка полягає у формуванні значної 

кількості тонкодисперсних кристалів та їх взаємному проникненню, що супроводжується 

вирівнювання градієнту властивостей на фазових межах, зниженні площі контакту і меж 

поверхневої поляризації.  

Значення електричної міцності на рівні Е = 28 МВ/м при 20 °С та 50 Гц, що є більшою за 

міцність електрофарфору, ударною в’язкістю KCU = 5 кДж/м2, в’язкістю руйнування  

K1c = 3 МПа·м1/2 та забезпечення вогнестійкості склокерамічних матеріалів, яка складає для 

СП-10 – RE 90 (h) дозволяє використовувати дані матеріали в якості діелектриків для 

електронної та радіоапаратури, та в якості електричної ізоляції навантажених частин 

електрообладнання при високих температурах, або можливій дії відкритого полум’я.  

Література: 
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склокристалічних матеріалів: монографія. – Харків: ООО «Компанія СМІТ», 2016. – 253 с. 

[2] Харланов, А.Н.; Туракулова, А.О.; Лунина, Е.В.; Муравьева, Г.П.; Лунин, В.В. Термические 

превращения в ZrO2, легированного оксидами иттрия и лантана. Вестник Московского 

Университета: серия 2. Химия, 1998, 39(3), 162-165.  
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Тетрарні станумовмісні тіошпінелі AI
2B

IISn3S8 (AI = Cu, Ag; BII = Mn, Fe, Сo, Ni, Cr, Cd) є 

суперіонними провідниками з високими значеннями провідності.  

У роботі вперше представлено результати вивчення кристалічної структури сполуки 

Cu2CrHf3S8 (таблиця 1) методом Х-променевої порошкової дифракції, яка отримана шляхом 

заміни атомів Sn на атоми Hf. Її дифрактограма отримана на дифрактометрі ДРОН 4-13 

(CuK випромінювання, 10  2  100, крок зйомки 0,05, час відліку в точці 20 с). Всі 

розрахунки, пов’язані з розшифруванням і уточненням структури, реалізовані з використанням 

пакету програм WinCSD [1]. Синтезована сполука кристалізується в кубічній сингонії. У її 

структурі (рисунок 1) атоми Cu заселяють правильну систему точок (ПСТ) 8a і оточені 

чотирма атомами Сульфуру. У структурі Cu2CrHf3S8 статистична суміш атомів M (23,5 % Cr 

і 76,5 % Hf) локалізована в правильній системі точок (ПСТ) 16d і координує навколо себе 

шість атомів Сульфуру. 

Таблиця 1 

Структурні дані для сполуки Cu2CrHf3S8 

Просторова група mFd3  

Період елементарної комірки, нм a = 1,02449(5) 

RI;   RP  0,0350;   0,1182 

2;   sin/ (макс) 100,02;   0,497 

Обрахована густина, г/см3 6,0456(8) 

ПСТ Атом Заповнення x/a y/b z/c 

8(a) Сu 1,0 1/8 1/8 1/8 

16(d) Сr 0,235 1/2 1/2 1/2 

16(d) Hf 0,765 1/2 1/2 1/2 

32(e) S 1,0 0,7420(3) 0,7420(3) 0,7420(3) 

 

 
Рис. 1. Розрахований, експериментальний та різницевий профілі 

дифрактограми сплаву складу Cu2CrHf3S8 (Cu Kα1-випромінювання) 

(на вставці показано координаційні многогранники атомів Купруму 

та статистичної суміші M(23,5 % Cr і 76,5 % Hf) 

 

Література: 
[1]. Akselrud, L.; Grin, Yu. WinCSD: software package for crystallographic calculations (Version 4). J. 

Appl. Cryst. 2014, 47, 803-805. 
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Інтенсивний розвиток досліджень координаційних сполук лантаноїдів із 

поліфункціональними амполідентатними лігандами пов’язаний з перспективністю їх 

практичного застосування при розробці нових люмінофорних матеріалів, в медицині в якості 

контрастних речовин при МРТ-дослідженнях, люмінесцентних зондів, антиоксидантів, 

протипухлинних засобів, у технології органічних електролюмінесцентних діодів (OLED) 

тощо. 

Особливе місце серед полідентатних лігандів посідають P,N-гетерозаміщені структурні 

аналоги β-дикетонів - карбациламідофосфати (КАФ), що містять хелатуючий фрагмент 

C(O)NHP(O).  

Змінюючи природу позасферного аніону в катіонних комплексах лантаноїдів, їх можна 

використовувати як вихідні речовини для отримання 

гетеробіядерних сполук, що дозволить створити 

додаткові можливості використання координаційних 

сполук лантаноїдів в якості люмінофорів.  

Синтезовано катіонні комплекси європію та тербію 

загальної формули [Ln(L)2Dipy2]BPh4 ( Ln = Eu, Tb; L- 

= N-(біс(діетиламіно)фосфорил)-2,2,2-трихлороацет-

амід-іон; Dipy = α,α’– дипіридил). Методом 

люмінесцентної спектроскопії було встановлено, що 

обидві сполуки виявляють яскраву 

лантаноїдцентровану люмінесценцію (рис.2). Порівняно з аналогічним комплексом європію, 

комплекс тербію  демонструє вищі 

значення часу життя емісії та є 

залежним від температури та довжини 

хвилі збуджуючого випромінення 

(Табл. 1). У обох випадках 

інтенсивність люмінесценції спадає за 

моноекспоненціальним законом, що 

свідчить про присутність одного 

оптичного центру в складі сполуки. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. НL = N-(біс(діетиламіно)- 

фосфорил)-2,2,2-трихлороацетамід 

 

Рис. 2. Спектр люмінесценції кристалічного 

зразка комплексу [EuL2Dipy2]BPh4. 

Таблиця 1. Значення часу життя 

комплексів [Ln(L)2Dipy2]BPh4 
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Раціональне використання водних ресурсів і підвищення вимог до якості очищення 

стічних вод ставлять підприємства перед необхідністю вирішення завдань створення 

оборотного водопостачання, регенерації цінних компонентів з метою зниження негативного 

антропогенного впливу на навколишнє природне середовище. Відомо, що сполуки хрому 

характеризуються негативним впливом на живі організми і тому запобігання надходженню 

їх в навколишнє середовище є актуальним завданням для науковців та дослідників [1]. А 

сполуки хрому, що містяться в стічних водах хімічних і гальванічних виробництв, 

характеризуються надзвичайно високою токсичністю, внаслідок чого виникає необхідність в 

створенні ефективних технологічних процесів знешкодження стічних вод, при яких якість 

очищеної води відповідає вимогам до стічних вод і є економічно вигідними в замкнутих 

систем водокористування конкретного підприємства. 

Існуючі на сьогоднішній день методи очищення хромовмісних стічних вод дозволяють 

очищувати їх без подальшого використання та включають складування осаду на спеціальних 

полігонах. Тому, надзвичайно актуальним питанням є вирішення завдання створення таких 

процесів, які б дозволили проводити очищення стічних вод з отриманням оборотної води для 

додаткових технологічних потреб і продуктів, які могли бути повторно використані в 

технологічному виробництві. 

У зв'язку з цим потрібні принципово нові підходи до розв’язання даної проблеми. На 

кафедрі хімічних технологій та водоочищення Черкаського державного технологічного 

університету проводяться дослідження, які спрямовані на розробку оптимального способу 

знешкодження хромовмісних вод з можливістю повернення речовин в цикл або отримання 

продукту. 

При виконанні роботи виконувалися наступні завдання: Вивчення літературних джерел та 

аналіз складу хромвмісних стічних вод, вивчення методів очищення стічних вод від хрому, 

розробка та дослідження ефективного застосування методу очищення та дослідження 

економічних і екологічних показників технології очищення. 

Сутність даного методу заключається в провененні декількох груп досліджень. Перша 

група була направлена на дослідження властивостей змішування розчинів та виявлення 

оптимального значення pH для протікання реакції.  

Друга група дослідів направлена на вивчення та порівняння процесів осадження 

гідроксиду хрому і співосадження його з гідроксидом заліза при оптимальних дозах вапна 

виявлених в першій групі досліджень.  

Третя група дослідів була направлена на дослідження процесу осадження в залежності від 

дози витравлюючого реагенту. 

Відповідно за впливом легкої промисловості на навколишнє середовище необхідно 

здійснювати жорсткий і пильний контроль. Повинен проводитися постійний моніторинг 

концентрацій забруднюючих речовин в скидаються виробництвом і стікають з промислового 

майданчика водах [2]. Тільки таким чином можливо знизити до мінімуму вплив подібного 

роду підприємств на екологічну обстановку в країні. 

 

Література: 

[1] Солодовнік, Т.В.; Толстопалова, Н.М.; Фоміна, Н.М.; Якименко, І.К. Дослідження 

процесів очищення забарвлених розчинів при використанні неорганічних коагулянтів та 

природного флокулянту. Вісник ЧДТУ, 2019, 3, 108-117. 

[2] ДсанПІН 2.2.4-171-10 вимоги до води та ДСТУ. 
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Особливу увагу в останні десятиліття привертають високодисперсні форми ZnO у вигляді 

наночастинок, стрижнів, плівок. На сьогоднішній день відомо ряд методів одержання 

високодисперсного оксиду цинку, включаючи піроліз аерозолів, газофазне осадження тощо, 

але найбільш поширеним способом є хімічне осадження термічно нестабільних сполук з 

подальшим їх розкладанням. Такі методи ґрунтуються на синтезі з водних або неводних 

систем високодисперсних осадів солей, гідроксиду або безпосередньо оксиду цинку і 

забезпечують можливість отримання дисперсних форм ZnO з контрольованими розмірами і 

морфологією шляхом регулювання умов осадження і термолізу.  

Нанопорошок ZnO було синтезовано методом осадження з подальшим прожарюванням 

шихти при температурах 400ºС, 500ºС, 600ºС, 700ºС. Згідно з даними рентгенофазового 

аналізу (РФА) встановлено, що однофазний ZnO утворюється при 400ºС. При подальшому 

підвищенні температури відбувається укрупнення частинок оксиду цинку. Рефлекси на 

рентгенограмах проіндексовано в гексогональній сингонії (пр. гр. P63mc). Розраховані 

значення параметри елементарної комірки практично не змінюються в залежності від 

температури прожарювання в межах похибки експерименту. 

З використанням методу Вільямсона-Холла було проведено обробку даних порошкової 

дифракції з метою визначення розмірів нанопорошку та механічних напруг, які виникають за 

рахунок дефектів кристалічної структури, оскільки значна кількість атомів у випадку 

нанокристалів знаходиться на їх поверхні. Встановлено, що у всіх зразках діють 

розтягувальні напруження, розміри частинок збільшуються із зростанням температури 

прожарювання від 32 нм до 87 нм. 

Для вивчення впливу розміру частинок оксиду цинку на здатність знебарвлювати розчини 

органічних сполук під дією УФ-випромінювання були проведені фотокаталітичні 

дослідження. Як барвник було обрано метиленовий синій, водний розчин якого має синє 

забарвлення. Експерименти проводилися при pH = 7. Встановлено, що процес фотодеградації 

є досить складним і відбувається в декілька етапів. Спочатку під дією УФ-випромінювання 

(hν) оксид цинку генерує електрон-діркову пару. Електрон, взаємодіючи з молекулами води 

та розчиненим в ній киснем повітря, призводить до утворення активних радикалів 2O•−
, 

OOH•
, OH•

. Вони, в свою чергу, контактують з молекулами метиленового синього, 

адсорбованими на поверхні ZnO, що зумовлює зменшення інтенсивності смуги поглинання 

завдяки N-диетилюванню барвника. Паралельно з вищеописаним процесом в розчині 

відбувається розклад хромофорного кільця (розкриття циклу) барвника з подальшим 

доокисненням напівпродуктів. Закінчується процес руйнування метиленового синього 

утворенням вуглекислого газу та води з візуальним знебарвленням модельного розчину. 

Показано, що по мірі збільшення температури термообробки оксиду цинку ступінь 

фотодеградації зменшується. Таке зменшення фотокаталітичної активності зразків може 

бути зумовлене двома факторами: по-перше, збільшенням розміру зерен і відповідно 

зменшенням площі контакту молекул барвника з поверхнею оксиду; по-друге, зменшенням 

кількості кисневих вакансій при прожарюванні в присутності кисню повітря. Одержані 

результати мають важливе практичне значення, яке базується на можливості використання 

синтезованих нанопорошків оксиду цинку в якості УФ-фільтрів та інгредієнтів 

сонцезахисних косметичних засобів. 
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Глобальною проблемою екології – є очистка стічних вод, які утворюються на 

підприємствах, що призводить до забруднення довкілля. Життєвонеобхідною складовою 

усього людства є питна вода. В природних водах, які використовуються з побутовою метою 

присутні аніони та катіони (Са2+, Мg2+, SO42- та інші) від яких залежать санітарно - гігієнічні 

властивості води [1]. Для вирішення цієї проблеми використовується багато способів 

очистки води, але один із перспективних – це електроліз [2]. Електрохімічні методи 

очищення мають ряд переваг: спрощена технологічна схема при експлуатації виробничих 

установок; легка автоматизація їх роботи; порівняно невеликі виробничі площі, необхідні 

для розміщення очисних споруд. Вивчення кінетики процесу електролізу водопровідної води 

є доцільним.  

Вплив таких кінетичних характеристик як температура та зміна концентрація катіонів та 

аніонів при очищенні води досліджено згідно з методикою, яка раніше була описана [3]. 

Одержано ряд кінетичних характеристик процесу електролізу водопровідної води. На 

прикладі модельних розчинів водопровідної води вивчалась залежність сили струму, опору 

та питомого опору від концентрації (Таблиця).  

Таблиця. Залежність характеристик процесу електролізу води від концентрації розчині 

хлориду натрію при температурі 20° С. 

Концентрація розчину, % l, А R, Oм ρ, Ом*м, *10-3 

5 0,458 10,92 142 

10 0,780 6,61 83 

20 1,488 3,36 44 

30 2,732 1,82 24 

Із збільшенням концентрації NaCl сила струму збільшується, опір та питома ємність 

зменшується. Підвищення температури від 18 до 50° C показує зменшення питомого опору з 

28 до 7 для 30 % розчину, подібна тенденція спостерігається для інших концентрації.  

Вплив температури досліджувався для 10 % розчину, при збільшенні від 20 до 90° С 

значення питомого опору зменшується до 0, 0094 Ом*м у порівнянні із 0, 083 Ом*м – для 

20°C. Підвищення температури зменшує значення ρ майже в 10 разів. 

Витрати енергії при очищенні води , яка містить 300 мг/л домішків, до остаточного вмісту 

солей 5 мг/л складає 8 кВт*г/м3 . Із підвищенням вмісту катіонів та аніонів питомі затрати 

енергії зростають. Ефективність електролізу водопровідної води визначається питомим 

опором та електропровідністю рідини і залежить від таких кінетичних параметрів як 

температура та концентрація.  
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1098. 

[3] Тригубець, Б.О.; Власенко, Н.Є.; Коваленко, І.В. Кінетика процесу електролізу водопровідної 

води. ІІ Міжнародна науково – практична конференція «Priority directions of science development», 
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Polymeric phosphates of bivalent metals are widely used as the basis for creating various 

inorganic materials. For practical realization of their synthesis by heat treatment of hydrated salts 

data on the composition, formation temperature and the thermal stability of the products of partial 

and complete dehydration are needed. Such data on the heat treatment products of Co(II) –Mn(II) 
dihydrogenphosphates under isothermal conditions are absent from literature. Their preparation is 

the aim of this work. 

The solid solution of dihydrogenphosphates were synthesized by the interaction of phosphoric 

acid, taken in the amount of 180% of the stoichiometric composition, with a mechanical mixture of 

Co(II) and Mn(II) hydroxocarbonates. 

Heat treatment of Со1-хMnх(H2PO4)2
.2H2O (0<x<1.0) was performed in the range 100–350°С 

(± 5°С). The sample was held at a predetermined temperature for 0.5, 1.5, 3.0, 5.0 and 7.0 hours. 

The total phosphorus content and anionic composition of products heat treatment were determined 

with quantifying the percentage of each of the polymeric phosphates in the dehydration products. 

According to our data, in the heat treatment of Со0.5Mn0.5(H2PO4)2
.2H2O at 100°С for 0.5–7 

hours a heterophase mixture of solid and liquid phases containing only monophosphate anion is 

formed. Condensation of the anion in the solid phase begins upon heating up to 150°С starting 

crystalline hydrate. Keeping it at this temperature for 0.5 hour leads to the formation of 12.6 wt. % 

diphosphate and 1.2 wt. % triphosphate. Increasing the calcination time to 7 hours increases the 

degree of polycondensation of the phosphate anion (n) to 4. The most complex mixture of 

polymeric phosphates with linear structure of the anion (the n value reaches 9) is formed on 

calcining Со0.5Mn0.5(H2PO4)2
.2H2O for7 hours at 225°С. 

Phosphate with cyclic anion structure, cyclotetraphosphate (up to 5.8 wt. % in terms of P2O5), 

has been identified in the products of heat treatment of Со0.5Mn0.5(H2PO4)2
.2H2O at 275°С for 3 

hours. Increasing the calcination time at this temperature to 7 hours results in the simplification of 

the anionic composition of the heat treatment product: up to 86% of the total P2O5salt content is 

cyclotetraphosphate. The solid phase obtained at 350°С is practically nothing but condensed 

phosphate - anhydrous cyclotetraphosphate of the composition СоMnP4O12. 

The total percentage of free phosphoric acids in the heat treatment products of 

Со0.5Mn0.5(H2PO4)2
.2H2O is a maximum, when it is heated for 0.5 hour at 150°С. It is 8.8 wt.% 

P2O5acidic in the form of monophosphate acid. Anionic condensation processes begin on prolonging 

the heat treatment to 1.5 hours.  

Besides monophosphate acid, diphosphate acid (up to 6% of the total P2O5 acidic) is formed. A 

similar pattern of change in the anionic composition of the acid component persist in heat treatment 

in the range 150–185°С. When the temperature rises to 350°С, the percentage of free phosphoric 

acids decreases. In the products of thermal treatment of Со0.5Mn0.5(H2PO4)2
.2H2O at 350°С they are 

absent. 

The results obtained make it possible to select the optimum conditions for the synthesis of 

polymer products of heat treatment of dihydrogenphosphates Со1-хMnх(H2PO4)2
.2H2O  

(0 <x <1.0) of various anion composition and structure. 

Changing the value of x in the range 0 <x <1.0 has almost no effect on their composition. When 

increasing the percentage of cobalt (II), the temperature ranges of polymeric products formation 

shift by 10–15°С to higher temperatures. 
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Здатність багатокомпонентних сплавів на основі рідкоземельних та перехідних металів 

зворотно абсорбувати/десорбувати водень дає можливість використовувати ці сплави як 

накопичувачі водню та електродні матеріали у хімічних джерелах електричної енергії (ХДЕЕ). 

Серед інтерметалічних сполук такі властивості мають фази Лавеса RM2 (структурні типи MgCu2, 

MgZn2 та MgNi2), які легують різними компонентами для покращення їхніх гідрогенсорбційних та 

електрохімічних властивостей. 

Сплави складу GdMn2-xMx, x = 0-0,06 (M = Fe, Co, Ni, Zn and Mg) cинтезували методом 

електродугового сплавляння високочистих металів в атмосфері аргону з подальшим відпалом у 

вакуумованих кварцових ампулах при 500 С впродовж місяця, після чого гартували у холодній 

воді. Рентгенофазовий аналіз зразків проводили на основі масивів даних, одержаних за допомогою 

порошкового дифрактометра ДРОН-2.0М (FeKα-випромінювання, 20≤2θ≤100), використовуючи 

програму LATCON. Контроль складу сплавів до гідрування та після проводили рентгенографічно 

та за допомогою спектрального аналізу (рентгенфлуоресцентний спектрометр ElvaX Pro, 

скануючий електронний мікроскоп з елементним мікроаналізатором РЕММА-102-02). 

Дослідження ефективності електрохімічного гідрування проводились в моделях ХДЕЕ “Swageloсk 

cell”. У процесі розряду синтезовані сплави слугували анодними матеріалами, суміш порошку 

Ni(OH)2 з графітом (9:1 мас. %) – катодним матеріалом. Як електроліт використовували 6 М 

розчин КОН. Гідрування (заряд при 0,5 мА/см2) та дегідрування (розряд при 0,2 мА/см2) 

проводили в гальваностатичному режимі. 

Під час електрохімічного гідрування легованих похідних бінарного інтерметаліда GdMn2 

(структурний тип MgCu2, просторова група Fd-3m) простежуємо покращення їхніх 

гідрогенсорційних та розрядних характеристик (час та номінальна напруга розряду) у ряду Zn–Fe–

Mg–Co–Ni (рис. а). Найкращу корозійну стійкість мають електроди з Со та Ni, що здатні 

пасивуватися в розчині електроліту. Параметр елементарної комірки а твердих розчинів добре 

узгоджується з металічним радіусом легуючого компонента; у випадку Mg вибір ковалентного 

радіуса краще корелює із отриманою залежністю а = f(r) (рис. б).  

 
а 

 
б 

Рис. Вибрані розрядні криві для ХДЕЕ з дослідженим сплавом у ролі аноду (а); залежність 

параметра комірки a від атомного радіуса легуючих елементів (* – ковалентний радіус) (б). 
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Більшість технологічних процесів одержання різноманітних безводних фосфатів, що 

володіють технічно цінними властивостями, супроводжуються термічною обробкою 

гідратованих солей. Для збереження їх корисних властивостей необхідне знання 

температурних інтервалів їх стійкості, складу і властивостей продуктів, що утворюються під 

час їх термообробки. Стосовно цинку-мангану(ІІ) фосфатів тетрагідратів таких даних в 

літературі недостатньо. 

Мета даної роботи – дослідити термічні твердофазні перетворення, визначити склад та 

температурні інтервали утворення і термічної стійкості продуктів термообробки цинку-

мангану(ІІ) фосфатів тетрагідратів. 

Як основний об’єкт дослідження використовували цинк-манган(ІІ) фосфат складу 

Zn2Mn(PO4)2
.4H2O. Отримували його взаємодією фосфатної кислоти з механічною сумішшю 

гідроксокарбонатів Zn і Mn(ІІ). Термічні властивості досліджували в інтервалі 25–800С в 

умовах динамічного (деріватограф Q-1500 D) і квазіізотермічного режимів нагрівання. Склад 

продуктів термообробки ідентифікували, використовуючи комплекс методів аналізу: 

хімічний, рентгенофазовий, ІЧ спектроскопію.  

Згідно з результатами термоаналітичного експерименту, цинк-манган(ІІ) фосфат складу 

Zn2Mn(PO4)2
.4H2O при нагріванні зі швидкістю 2,5 град/хв. термічно стійкий до 95–100°С. 

Його термічну стійкість можна істотно підвищити, використовуючи для термообробки 

квазіізотермічний режим. За цих умов втрати маси у Zn2Mg(PO4)2
.4H2O, починаються при 

нагріванні до 140–145°С. 

Подальше підвищення температури фіксується на кривих ДТА і ДТГ глибоким 

ендотермічним ефектом в інтервалі 95–1900С. Втрати маси зразком в області цього ефекту 

відповідають видаленню двох молекул води. При нагріванні Zn2Mn(PO4)2
.4H2O до 2250С 

починається друга стадія дегідратації, що характеризується ендотермічним ефектом в 

інтервалі 225–2400С і відповідає видаленню чергових двох молекул води. При температурах 

вище за 3200С втрати маси зразком практично закінчуються. 

Рентгенофазовий аналіз продуктів термообробки, отриманих на кожній стадії дегідратації, 

свідчить про те, що при 1900С утворюється дигідрат складу Zn2Mn(PO4)2
.2H2O, стійкий при 

нагріванні до 190–2250С. Продукт зневоднення в інтервалі 225–3200С ідентифікований як γ-

Zn2Mn(PO4)2.  ІЧ спектроскопічні дослідження доповнюють результати рентгенофазового 

аналізу, згідно з якими повністю зневоднений фосфат ідентифікований як γ-Zn2Mn(PO4)2 

(моноклінна сингонія, пр.гр. Р 21/n). Він стійкий при нагріванні до 320–10000С.  

Вказані температурні інтервали відповідають термообробці Zn2Mn(PO4)2
.4H2O із 

швидкістю 2.5 град/хв. Зміна швидкості призводить до зміщення температурних інтервалів 

утворення і термічної стабільності продуктів зневоднення. Так, при швидкості нагрівання 0.6 

град/хв. Zn2Mn(PO4)2
.4H2O стійкий до 800С. При 80–2100С утворюється дигідрат, стійкий при 

210–2350С. Повністю зневоднений γ-Zn2Mn(PO4)2 утворюється при 3100С. У разі швидкості 

10.0 град/хв. Zn2Mn(PO4)2
.2H2O і γ-Zn2Mn(PO4)2 реєструється при 120–2550С і 280–3700С. 

Загальні закономірності процесу при цьому зберігаються. 

Встановлена послідовність термічних твердофазних перетворень Zn2Mn(PO4)2
.4H2O 

коректна для фосфатів загальної формули Zn3-хMnх(PO4)2
.4H2O (0<x≤1.00) різного складу. 

Вплив природи катіона виявляється в температурних інтервалах стійкості як вихідних 

кристалогідратів, так і продуктів їх часткового і повного зневоднення.  
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У літературі є короткі відомості про те, що середні фосфати кобальту(ІІ) і магнію 
октагідрати мають подібну структуру. Тим часом, якщо для Mg3(PO4)2·8H2O є відносно повні 
кристалографічні дані, то для Co3(PO4)2·8H2O вони обмежуються набором основних 
міжплощинних відстаней і інтенсивностей відповідних рефлексів. Кристалографічні 
характеристики твердого розчину Co(ІІ) і Mg фосфатів октагідратів у літературі відсутні. 

Мета даної роботи – визначити кристалографічні дані твердого розчину кобальту(ІІ) і 
магнію фосфатів октагідратів.  

В якості об’єктів дослідження використовували фосфати твердого розчину загальної 
формули Co3-xMgx(PO4)2·8H2O, 0<x≤1.0, з різним вмістом Со(ІІ) і Mg. Їх одержували 
взаємодією при температурі 75°С суміші розчинів кобальту(ІІ) і магнію хлоридів, змінюючи 
в їх складі співвідношення катіонів K=Co/Mg (мольне) від 100 до 0.50. Співвідношення 
фосфору і суми катіонів, що осаджуються, підтримували стехіометрично необхідним для 
утворення середніх фосфатів n = P/ΣMg,Co = 0,67.  

Рентгенофазовий аналіз виконували на дифрактометрі ДРОН-4-М (FeKα); внутрішній 
стандарт – NaCl. Розрахунок параметрів елементарної комірки здійснювали методом 
найменших квадратів. 

Згідно з отриманими рентгенографічними даними, фосфати з різним вмістом Co(ІІ) і Mg 
(K = Co/Mg) можна поділити на три групи. До першої з них належать фосфати, отримані у 
разі значень 0,67≤K<100,0. Ідентифікація їх показала, що вони є індивідуальною 
кристалічною фазою зі структурою Co3(PO4)2·8H2O і загальною формулою Co3-

xMgx(PO4)2·8H2O (0<x≤1.0). На рентгенограмах фосфатів з K=0.5 поряд з фазою структури 
Co3(PO4)2·8H2O реєструється незначна кількість кристалічної фази зі структурою 
Mg3(PO4)2·8H2O, про що свідчить наявність на рентгенограмах нових дифракційних 
відображень з d = 6,71; 3,16; 3,016; 2,431 Å. При K<0,5 рефлекси структури Co3(PO4)2·8H2O 
відсутні.  

Фосфати твердого розчину Co3-xMgx(PO4)2·8H2O (0<x≤1) утворюються внаслідок 
ізоморфного заміщення частини Со(ІІ) на Mg в кристалічній структурі фосфату-матриці – 
октагідрату складу Co3(PO4)2·8H2O. Вони структурно однотипні з індивідуальним 
Co3(PO4)2·8H2O і кристалізуються в моноклінній сингонії (просторова група C2/m).  

Прецизійними дослідженнями визначено, що параметри елементарних комірок фосфатів 
твердого розчину різного катіонного складу перебувають у лінійній залежності від ступеня 
заміщення кобальту(ІІ) на магній (табл.).  

Таблиця. – Параметри елементарної комірки Co3(PO4)2·8H2O і твердого розчину на його 
основі (моноклінна сингонія, пр. гр. C2/m 

Склад фосфатів a, Å b, Å c, Å β, град V, Å3 

Co3(PO4)2·8H2O 
Co2,5Mg0,5(PO4)2·8H2O 
Co2Mg(PO4)2·8H2O 
Mg3(PO4)2·8H2O  

10,061 
10,070 
10,080 
9,966 

13,309 
13,317 
13,344 
27,709 

4,689 
4,693 
4,697 
4,648 

104,97 
105,00 
105,05 
104,01 

606,6 
607,9 
610,1 
1245,3 

Це відповідає закону Вегарда і правилу Ретгерса і однозначно свідчить про утворення 
твердого розчину заміщення складу Co3-xMgx(PO4)2·8H2O (0<x≤1). 
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Серед відомих феритів особливе місце посідає нікель-кобальтовий ферит, який 

характеризується особливими магнітними параметрами. NiFe2O4 кристалізується в оберненій 

шпінельній структурі, де Ni
2+ 

займає октаедричні позиції (B), а іони Fe3+ однаково 

розподілені між тетраедричними (A) і октаедричними (B) позиціями. CoFe2O4 має частково 

обернену структуру, в якій іони кобальту можуть розташуватися як в октаедричних, так і в 

тетраедричних позиціях. Особливий інтерес викликає синтез змішаної шпінелі, якою 

виступає нікель-кобальтовий ферит із загальною формулою NiхCo1-хFe2O4. Така шпінель є 

перспективною для її використання як магнітний носій адсорбентів чи як потенційна 

речовина для використання в магнітній гіпертермії.  

В даній роботі шпінельний нікель-кобальтовий ферит Ni0.5Co0.5Fe2O4 синтезовано методом 

співосадження гідроксидів Fe(ІІІ), Ni(ІІ) і Co(ІІ) із відповідних солей (нікель нітрат 

гексагідрат Ni(NO3)2·6H2O, кобальт ацетат тетрагідрат Co(CH3COO)2·4H2O, ферум нітрат 

нонагідрат Fe(NO3)2·9H2O) з використанням NaBH4 як відновника. Процес описується 

наступними хімічними рівняннями реакції: 

Fe(NO3)3·9H2O + Ni(NO3)2·6H2O + Co(CH3COO)2·4H2O + 7NaBH4 + H2O  

→Fe(OH)3↓ + Ni(OH)2↓ + Co(OH)2↓ + 5NaNO3 + 2CH3COONa + 7HBO2 + 27H2↑ 

2Fe(OH)3 + 0.5Ni(OH)2 + 0.5Co(OH)2 Ni0.5Co0.5Fe2O4↓ + 4H2O 

Проведено Х-променевий аналіз синтезованого нікель-кобальтового фериту, який 

підтвердив кубічну структуру. На Х-променевих дифактограмах досліджуваного зразка, 

синтезованого за температури 600оС, спостерігаються дифракційні максимуми, які 

відповідають шпінельній фазі. Шпінельна структура уточнена методом Рітвельда. 

Розраховано структурні параметри комірки та міжіонні відстані у нікель-кобальтовому 

фериті: а=8,3482 Å; V=581,80 Å; u=0,3805; O–A=2,042 Å; O–B=1,887Å, =5,3563 г/см3. 

Розмір областей когерентного розсіювання (ОКР, або розмір кристалітів) наночастинок 

розраховано за методами Шеррера та Вільямсона-Холла. Метод Шеррера полягає в оцінці 

розміру ОКР за найінтенсивнішим піком із Х-променевої дифрактограми, використовуючи 

формулу: 

 
де k– константа Шеррера (𝑘=0,94); λ – довжина Х-променевого випромінювання  (λ=0,1936 

нм); 𝛽½– інтегральна ширина, рад; θ – брегівський кут, рад. 

Метод Вільямсона-Холла полягає у визначення середнього розміру кристалітів шляхом 

наближення побудови прямої лінії у координатах 𝛽r∙cos𝜃–sin𝜃. З рівняння прямої проводять 

розрахунок розмірів кристалітів. Розрахунки показали, що розмір ОКР наночастинок 

шпінельного фериту за методом Шеррера складає 11 нм, а за методом Вільямсона-Холла – 12 

нм, що свідчить про добру узгодженість двох методів. 
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18006, Черкаси, бул. Шевченко 460; yakimenko97@ukr.net, solodovniktetana@gmail.com 

 

Промислові стоки є найбільш потужним антропогенним джерелом забруднення 

природних вод, яке характеризується як великим об’ємом утворення, так різноманітним 

хімічним складом. А утворення ненормативно очищених стоків, тобто таких, в яких 

перевищені припустимі концентрації забруднюючих речовин, призводить до порушення 

технологічних процесів очищення, додаткового навантаження на очисні споруди, 

руйнування каналізаційних мереж, погіршення екологічної ситуації а також забруднення 

поверхневих вод. Такі стоки скидають передусім виробничі й промислові підприємства, 

заклади громадського харчування, автомийки.  

Одним із важливих завдань сьогодення для молодих вчених стало створення та 

удосконалення методів очищення стічних вод в напрямку підвищення їх ефективності, 

спрощення у виконанні, пошуку більш дешевих та безпечних реагентів.  

Метою наукової роботи, яка проводиться на кафедрі хімічних технологій та 

водоочищення, є дослідження способу удосконалення коагуляційного-флокуляційного 

процесу очищення стічних вод, наближених до стоків текстильної промисловості, шляхом 

зміни складу реагентів. При виконанні експериментальної частини роботи було проведено 

ряд досліджень направлених на порівняння ефективності різних типів коагулянтів (PIX-318, 

ALS, алюміній сірчанокислий) та природних флокулянтів (альгінату натрію, хітозану).  

Об’єктами дослідження були штучно створені модельні розчини наближені до стічних вод 

текстильних виробництв. Для цього використовувались барвники, а саме: активний синій, 

прямий чорний та дисперсний червоно-коричневий та біла глина косметична – для створення 

мутності. 

В процесі підбору найбільш ефективних реагентів для очищення модельних розчинів, а 

також для визначення оптимальної дози реагентів (Ме/дм3) застосовували метод пробної 

коагуляції – «Джар-тест» (JAR-test). Даний метод імітує виробничий процес, що дозволяє 

визначити ефективну дозу реагентів та мінімальний час, який потрібен для утворення та 

осадження (спливання) пластівців у вигляді осаду. Дослідження якості обробленої води після 

відстоювання, а саме, визначення ступеню забарвлення та мутності, проводили з 

використанням лабораторного спектрофотометру Ulab 102 та мутноміру TB 1000W.  

Таким чином, при проведенні експериментальних досліджень були встановлені 

оптимальні дози реагентів, порівняно дію промислових коагулянтів на прикладі PIX-318, 

ALS, алюміній сірчанокислий, та природних флокулянтів альгінату натрію і хітозану. Аналіз 

даних по вивченню ефективності реагентів був проведений шляхом порівняння ступеня 

очистки розчинів, розмірів утворених агломератів та часу осадження.  

 

Література: 
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Сульфонаміди є важливими некласичними ізостерами амідного зв’язку, вони добре 

імітують перехідний стан при гідролізі аміду, але при цьому не піддаються дії ензимів в 

клітині. Такі характеристики сполук на їх основі зумовлюють їх більшу стійкість in vivo. У 

той же час сульфонаміди, як і аміди, здатні до утворення водневих зв’язків. Такі їх 

характеристики призвели до широкого використання сполук на основі сульфонамідів у 

дизайні лікарських засобів. 

У літературі, однак, є доволі мала кількість прикладів синтезу стереоізомерно чистих 

вторинних аліфатичних сульфонамідів. Зазвичай для синтезу сульфонамідів використовують 

реакцію сульфонілхлоридів з відповідними амінами, але за рахунок утворення проміжного 

сульфену дані реакції не є стереоселективними. 

Синтез згаданих вище сполук було успішно здійснено, використовуючи реакцію 

хіральних сульфінатів з електрофільними амінуючими реагентами на основі О-ацильованих 

та сульфонільованих гідроксиламінів. Було встановлено, що реакція електрофільного 

амінування сульфінатів є повністю стереоспецифічною, конфігурація атома вуглецю при 

сульфонамідній групі зберігається. Методика синтезу з використанням гідроксиламін-О-

сульфонових кислот є простою, легко проходить у воді як розчиннику за кімнатної 

температури в присутності ацетату натрію як основи, не потребуючи при цьому каталізу 

важкими металами, на відміну від відомих до цього в літературі реакцій з О-

ацилгідроксиламінами, які, проте, не вступають в реакцію з вторинними сульфонамідами за 

описаних умов. 
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Протеїн-протеїнові взаємодії відіграють важливу роль у розвитку багатьох типів 

захворювань, і тому досліджуються надзвичайно інтенсивно [1]. Дуже важливою є взаємодія 

між «охоронцем геному», протеїном p53 та Е3-лігазою MDM2, оскільки майже 50% різних 

видів раку пов’язані з порушенням балансу між p53 та MDM2 [2]. 

Метою даної роботи було використання диарилетену [3] як фотоперемикача (Рисунок 1) 

для створення фоторегульованих альфа-спіральних «степлених» пептидів – інгібіторів 

p53/MDM2 взаємодії. 

Нами було проведено дизайн, синтез та дослідження як інгібіторів p53-MDM2 взаємодії 

шести нових «степлених» фотоконтрольованих пептидоміметиків – аналогів відомого 

інгібітора pDI. У якості фотоперемикачів ми використали описані раніше аміди 4,4'-

(циклопент-1-ен-1,2-діїл)-біс-(5-метилтіофен-2-карбонової кислоти) з пропаргіламіном (А) та 

N-метилпропаргіламіном (В), а також 1,2-біс-(5-етиніл-2-метилтіофен-3-іл)циклопент-1-єн 

(С) [7], (рисунок 2): 

 

Рисунок 1: 

 
 

Рисунок 2 

 
 

 

Константи інгібування протеїну MDM2 деяких отриманих пептидоміметиків сягали 

значень кількох наномолів, що ставить їх в один ряд з найбільш активними відомими на цей 

час інгібіторами p53-MDM2 взаємодії. У даний час досліджується можливість перемикання 

пептидів у закриту форму та навпаки, а також активність одержаних сполук in vitro на 

клітинах лінії Т22. 
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Найбільше застосування знайшли пігменти на основі сечовино- і меламіноформаль-

дегідних полімерів, які модифіковані багатоатомними спиртами чи арил сульфамідами. 

Привабливість цих смол є їх крихкість, яка дозволяє отримувати пігменти дуже тонкого 

розмелу. Вони безкольорові і достатньо прозорі для променів видимого світла і 

люмінесценції, яка випромінюється органічними люмінофорами що входять в склад 

пігменту. Окрім того, ці олігомери в порівнянні з іншими мають, мають значно більшу 

світлостійкість.  

Однак у них є недолік (розмір часток пігменту складає 5-10 мкм), який не дає 

можливість їх використання в деяких видах друку (наприклад, офсетний друк). 

В той же час, пігменти, які отримані емульсійною полімеризацією акрилових 

мономерів, мають розмір 0.5-1 мкм.  

Найбільш ефективні жовті промислові органічні люмінофори не придатні до 

використання в якості люмінесцентних складових пігментів за рахунок недостатньої 

розчинності в акрилових мономерах.  

В зв’язку з цим нами отримані деякі люмінофори – похідні 4-морфолінонафталіміду і 4-

морфолінонафтоіленбензімідазолу наступних формул (1-4): 
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де: 1 – N-фенілімід 4-морфолінонафталевої кислоти, 2 –  N-(п-толілімід) 4-морфолінонаф-

талевої кислоти, 3 – N-(о-толілімід) 4-морфолінонафталевої кислоти, 4 – 4-морфоліно-1,8-

нафтоілен-1’,2’-(3’метил)бензімідазол. 

 Сполуки 1 та 2 виявились не зовсім здатними до використання (їх розчинність в 

мономері складає близько 2 % від загальної маси). Сполука 3 розчиняється в метилмет-

акрилаті в кількості 6.5 % при температурі поліконденсації 80 0С). 

 При використанні N-(о-толіліміду) 4-морфолінонафталевої кислоти отриманий 

лимонно-жовтий пігмент, який за відносною яскравістю на 10-20 % перевершує закор-донні 

зразки Lunar yellow LMP-series (“Swada”, Великобрітанія) і Lunar yellow FZ-series (“Sinloihi”, 

Японія).  

 З використанням 4-морфоліно-1,8-нафтоілен-1’,2’-(3’метил)бензімідазолу (його 

розчинність в акрилових мономерах складає 4-4,5 % в залежності від мономеру) отрима-ний 

пігмент помаранчевого кольору з високими колориметричними характеристиками 

(яскравість, чистота кольору).  
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ОДНОСТАДІЙНИЙ МЕТОД СИНТЕЗУ МЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ 

α-ЙОДКОРИЧНИХ КИСЛОТ 

С. Бутенко1, М. Роговик1,2, І. Максимович2, В. Кінжибало3, Х. Піткович1,  

Н. Походило1, Ю. Горак1, Р. Литвин1, М. Обушак1 

1Львівський національний університет імені Івана Франка,  

вул. Кирила і Мефодія, 6, 79005 Львів, Україна  
2НДЕКЦ при Головному управлінні МВС України у Львівській області,  

вул. Конюшинна, 24, 79040 Львів, Україна 
3Institute of Low Temperature and Structure Research, Okólna 2, Wrocław, Poland 

e-mail: butenkosergej711@gmail.com 
 

Реакції крос-сполучення йодопохідних алкенів або аренів посідають чільне місце у 
арсеналі сучасної органічної хімії. Їх часто використовують на ключових стадіях тотального 
синтезу складних об’єктів. У той же час, синтез йодопохідних алкенів не завжди є легкою 
задачею і часто потребує складних багатостадійних процедур. Зважаючи на це, розробка 
простих та ефективних методів синтезу йодалкенів є важливою та актуальною задачею. 

Ми розробили новий одностадійний метод синтезу метилових естерів α-йодокоричних 
кислот який ґрунтується на трикомпонентній реакції арендіазоній тетрафтороборатів 1 з 
метил пропіолатом 2 та йодидами лужних металів. Слід зауважити, що можливість реалізації 
такої синтетичної схеми можна було припустити на підставі результатів досить давньої 
роботи [1], але дотепер цей безумовно перспективний підхід до синтезу вінілйодидів не 
досліджено. Проводячи оптимізацію умов реакції, ми з’ясували, що сполуки 4 утворюються з 
найкращими виходами у тих випадках, коли джерелом йодид аніону слугував йодид літію 3, 
а реакцію проводили у диметилформаміді за співвідношення реагентів 1/2/3 – 5:3:5. За таких 
умов естери α-йодкоричних кислот 4 одержували з виходами 40-70%. Суттєво, що 
розроблений метод дозволяє отримувати сполуки 4 як з донорними, так і з акцепторними 
замісниками в ароматичному ядрі.  
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R = Н, 4-Me, 2-Cl, 4-Cl, 4-F, 4-OMe, 4-Br, 4-NO2, 3-СF3, 4-СOOEt.  

За даними, ЯМР спектроскопії та хромато-мас-спектрометрії утворюються E- та Z-ізомери 
сполук 4 зі значним переважанням продукту транс-приєднання арильного радикала та йоду 
(усереднене співвідношення E/Z = 3:1). Варто відзначити, що у більшості випадків за 
допомогою колонкової хроматографії вдається отримати E-ізомер у чистому вигляді. 
Утворення геометричних ізомерів ми пояснюємо не неселективністю процесу, а 
постсинтетичним перетворенням E-ізомеру у термодинамічно стабільніший Z-ізомер під 
дією йоду, який утворюється в умовах реакції. 

Основною побічною реакцією у розробленому методі є утворення арилйодидів з 
тетрафтороборатів арендіазонію та йодиду літію. Цікаво, що у випадку застосування 
діазонієвих солей з донорними замісниками в ароматичному ядрі ми зафіксували, окрім 
арилйодидів, утворення в незначній кількості (3–5%) o- і п-йодобіарилів, які, очевидно, є 
результатом атаки арильного радикалу на йодарен, отриманий у ході реакції: 

R R

I

R
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R I
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+ +

 
[1] Gansuhchak N.I., Obushak N.D., Polishchuk O.P. Zh. Org. Khim., 1986, 22 (12), 2291–2295. 
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SYNTHESIS OF 5-(FLUOROALKYL)ISOXAZOLE BUILDING 

BLOCKS BY REGIOSELECTIVE REACTIONS OF 

FUNCTIONALIZED HALOGENOXIMES 

Bohdan A. Chalyk1,2, Bohdan V. Vashchenko1,3, Kateryna V. Hrebeniuk1, 

Dmitriy M. Volochnyuk1,2, Oleksandr O. Grygorenko1,3 
1 Enamine Ltd., Chervonotkatska Street 78, Kyiv 02094, Ukraine, www.enamine.net 

2 Institute of Organic Chemistry, NASU of Ukraine, Murmanska Street 5, Kyiv 02660, Ukraine 
3 Taras Shevchenko National University of Kyiv, Volodymyrska Street, 60, Kyiv 01601, Ukraine 

Alkylisoxazoles have been at the focus of chemical and medicinal community since nearly two 

dozens of pharmaceuticals containing 3- or 5-methylisoxazole motif were approved by FDA to date. 

In turn, synthesis of fluoroalkyl-substituted isoxazoles have attracted significant interest, especially 

the case of 3,5-disubstituted derivatives. Aside from classical approaches (e.g. heterocyclizations of 

fluorinated 1,3-bis-electrophiles and hydroxylamine), known examples of [3+2] cycloadditions 

were either not regioselective or led to 3,5-disubstituted isoxazoles as minor products. 

In this work, regioselective approaches to 3,5-disubstituted fluorinated isoxazoles bearing mostly 

alkyl substituents were disclosed. Synthetic potential of functionalized halogenoximes 1 in [3+2] 

cycloadditions has been studied comprehensively. One-pot metal-free [3+2] cycloaddition of 2-

bromo-3,3,3-trifluoropropene 2 and in situ generated from 1 nitrile oxides was general approach to 

5-(trifluoromethyl)isoxazoles 3, which were obtained in 40–95% yield on up to 130 g scale 

(Scheme 1, Method A). 5-Fluoromethylisoxazoles 4 and 5-difluoromethyl derivatives 5 were 

synthesized by late-stage deoxy-/deoxofluorination of the corresponding 5-hydroxymethyl-

isozaxoles 6 or 5-formyl derivatives 7. An approach to 7 included metal-free cycloaddition of halo-

genoximes 1 and propargylic alcohol, while subsequent oxidation with the Parikh – Doering reagent 

or PCC provided aldehydes 7. Deoxyfluorination of 7 with morph-DAST gave the corresponding 

fluoromethyl derivatives 4 in low yields (6–31%), while deoxofluorination of the corresponding 

aldehydes 7 was more efficient and gave 5 in 23–61% overall yield (method B). An alternative and 

more efficient synthesis of 4 relied on nucleophilic substitution in 5-bromomethylisoxazoles (65–

98% yield), in turn prepared by [3+2] cycloaddition of halogenoximes 1 and propargyl bromide 

(61–71% yield) (method C). Isoxazoles 8 were prepared by reaction of aldehydes 7 with the 

Ruppert – Prakash reagent (44–95% yield) (method D). Oxidation of the resulting alcohols 8 led to 

5-trifluoroacetyl hydrates 9. Reactions with fluorinated -ketoesters 10 or enamines 11 provided 

1,4,2-dioxazoles 12, while isoxazole 13 could be obtained only in the presence of NiCl26H2O. 
 

 
 

Reference: B. A. Chalyk et al, J. Org. Chem. 2019, 84, 15877–15899. 

http://www.enamine.net/
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НОВИЙ МЕТОД СИНТЕЗУ  
1,6-ПОЛІМЕТИЛЕНЗАМІЩЕНИХ УРАЦИЛІВ 

Чайка М.А.1,2, Швиденко К.В.1, Назаренко К.Г.1,  

Швиденко Т.І.1, Костюк О.М.1 

 1Інститут органічної хімії НАН України, 02660, Київ, Мурманська, 5; shved1977@ua.fm 
2Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», 03056, Київ, пр. Перемоги, 37.  

 

Відомо, що похідні урацилів є цікавими об'єктами з точки зору фармацевтичної хімії.  

Незважаючи на це, 1,6-поліметилензаміщені урацили вивчені недостатньо [1, 2], а синтез їх 

3,5-незаміщених похідних є багатостадійною процедурою, часто з використанням 

важкодоступних реагентів [3-5]. У клінічних дослідженнях 6,7-дигідро-5Н-піроло[1,2-

c]піримідин-1,3-діон показав себе як антагоніст серотоніна [5]. 

Ми пропонуємо простий та препаративний метод синтезу різноманітних 1,6-

поліметиленпіримідин-2,4-діонів, який ґрунтується на взаємодії відповідних лактимних 

етерів (1) з етиловим естером (2-ціаноацетил)-карбамінової кислоти. Останній, у свою чергу, 

був отриманий конденсацією ціанооцтової кислоти з етиловим естером карбамінової 

кислоти. Ми здійснили підбір умов для синтезу 5-ціанозаміщених конденсованих урацилів 

(3) (довготривале кип'ятіння в MeOH, толуолі), причому в жодному з випадків ми не 

спостерігали утворення проміжного продукту конденсації (2). Виявилося, що нагрівання 

етилового естеру (2-ціаноацетил)-карбамінової кислоти з 1,5-кратним надлишком 

лактимного етеру без розчинника дозволяє отримати циклічний продукт з високим виходом. 

У даному випадку лактимний етер також відіграє роль основи. Одержані піримідин-5-

карбонітрили (3), у свою чергу, легко перетворюються у відповідні незаміщені по 5-му 

положенню конденсовані урацили (5) шляхом кип'ятіння в концентрованій HCl. Варто 

зазначити, що проміжна кислота (4) декарбоксилюється настільки легко, що нам не вдалося 

зафіксувати її утворення. Цільові продукти (5) отримані нами з виходами понад 80 %.  
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Отже, нами розроблений зручний метод синтезу 1,6-поліметилензаміщених урацилів, 

що дозволяє отримувати цільові продукти в препаративних кількостях. Дані сполуки в 

подальшому можуть бути функціоналізовані по 3-му та 5-му положенню піримідинового 

кільця, а також по β-положенню поліметиленового циклу. 
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АСИМЕТРИЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ  
N-(трет-БУТИЛСУЛЬФІНІЛ)ІМІНІВ ТРИФТОРОПІРУВАТУ 

Чередніченко А.С., Безгубенко Л.В., Рассукана Ю.В. 

Інститут органічної хімії НАН України, вул. Мурманська, 5, Київ 

alyonachered@gmail.com 

 

Асиметричне відновлення поліфтороалкілімінів є зручним підходом до оптично активних 

фторовмісних амінів та їх похідних з широким спектром потенційно корисних 

властивостей[1,2]. Відновлення імінів трифторопірувату, що містять стереонаправляючу 

групу, дозволить отримати нерацемічні похідні трифтороаланіну. 

Встановлено, що відновлення N-(трет-бутилсульфініл)іміну трифторопірувату (S)-1 

реалізується хемоселективно з утворенням амінокарбоксилату 2 при застосуванні 

борогідридів натрію і літію, катехолборану та 9-боробіциклононану. Стереоселективність 

реакції варіюється в широких межах в залежності від природи відновника (de 10-99%). 

Найкращих результатів вдалося досягти при використанні 9-боробіциклононану. Після 

видалення сульфінільної групи і гідролізу аміноестеру 2 був отриманий оптично чистий 

трифтороаланін 3. 

 

Натомість при використанні комплексу борану з диметилсульфідом, відновлення зазнає 

також естерна функція, причому незалежно від кількості відновника. При цьому відновлення 

реалізується стереоселективно з утворенням  оптично чистого β-аміноспирту 4. Видаленням 

сульфінільної групи був отриманий аміноспирт 5, виділений у вигляді гідрохлориду. 

Синтез сполук 3 і 5 в (R)-конфігурації був здійснений аналогічним чином виходячи з (R)-

іміну трифторопірувату. 

 

[1] Christoph Binkert, ChemBioChem , 2006, 7, 181-186. 

[2] Ibtissem Jlalia, Eur. J. Med. Chem., 2013, 122-129. 
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НОВИЙ ПІДХІД ДО СИНТЕЗУ  
ПОХІДНИХ НАФТО[1,2-b]- І НАФТО[2,3-b]АЗЕПІН-2-ОНІВ 

Данилюк І.Ю.1,Васькевич Р.І.1, Васькевич А.І.1,2, Вовк М.В.1 

1 Інститут органічної хімії Національної академії наук України 

02660, Київ, вул. Мурманська, 5; e-mail ivannayu@ukr.net 
2 Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 03056, Київ, 

пр. Перемоги, 37 

 

Нафтоазепінони належать до привілейованого типу конденсованих семичленних 

гетероциклів із високим потенціалом біологічної активності. Для їх одержання зазвичай 

використовують перегрупування Бекмана та різноманітні внутрішньомолекулярні 

каталітичні циклізації, які, як правило, вимагають використання важкодоступних реагентів, 

іноді є багатостадійними і не завжди відзначаються високою селективністю і виходами. 

Нами розроблений зручний підхід до синтезу нових похідних нафто[b]азепінів, який 

грунтується на протон-індукованій внутрішньомолекулярній циклізації 1(2)-

нафтилстириламідів під дією поліфосфорної кислоти 

(PPA).  

Встановлено, що циклізація 1-нафтилстириламідів 1 

реалізується по положенню 2 нафтильного ядра і 

приводить до 5-арил-1,3,4,5-тетрагідро-2Н-нафто[1,2-

b]азепін-2-онів 2. В свою чергу, реакція 2-

нафтилстириламідів 3 в аналогічних умовах перебігає за 

участю положення 3 нафтильного ядра, наслідком чого є утворення 5-арил-1,3,4,5-

тетрагідро-2Н-нафто[2,3-b]азепін-2-онів 4. 
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АТИПОВА ВЗАЄМОДІЯ БІЦИКЛІЧНИХ 

ІЗОТІАЗОЛІДИН-4-ОН 1,1-ДІОКСИДІВ З 

ТРИФЕНІЛКАРБЕТОКСИМЕТИЛЕНФОСФОРАНОМ 

Єгоров П.О.1, Омельян Т.В.1,2, Добриднєв О.В.1,2 
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; pavelyehorov@knu.ua 
2Enamine Ltd., 02094, Київ, вул. Червоноткацька, 78; omelian_tv@ukr.net 

 

Сульфонамідна група є історично популярною в медичній хімії і відома як біоізостерний 

еквівалент амідної групи. Подібність між цими двома групами пояснюється схожими 

електронними і конформаційними ефектами. Циклічні сульфонаміди (сультами), хоч і не 

зустрічаються в природі, присутні в багатьох біологічно активних сполуках. Сульфонаміди, 

як правило, стабільні в фізіологічних умовах і відомо лише декілька ферментів, які здатні 

гідролізувати N-SO2-зв'язок. В фізіологічних процесах сульфонамідна група служить як 

метаболічно стабільна гідрофільна група, що залучена в гідрофільну взаємодію ліганд-білок, 

збільшуючи, таким чином, спорідненість до активного центру. Тому заміщені сульфонаміди 

часто використовуються як вихідні або кінцеві сполуки при розробці лікарських засобів. 

Нами було розроблено метод синтезу біциклічних ізотіазолідин-4-он 1,1-діоксидів 1 на 

основі внутрішньомолекулярної конденсації сульфа-Дікмана. Так, гідрохлориди естерів 

циклічних та гетероциклічних α-амінокислот 2 при взаємодії з метансульфохлоридом в 

дихлорометані в присутності триетиламіну утворюють сульфаміди 3. Під дією трет-

бутилату калію в ДМФА одержані сульфаміди вступають у внутрішньомолекулярну 

циклізацію за сульфа-Дікманом і перетворюються на цільові ізотіазолідин-4-он 1,1-діоксиди, 

анельовані до азетидинового, піперидинового або тіазолідинового циклів. 

При подальшій функціонал-

лізації β-кетосультамів 1 ми 

звернули увагу на реакцію 

Віттіга та трифенілкарбметок-

симетиленфосфоран 4, зокрема. 

Проте, замість очікуваних 

продуктів заміщення, відповід-

них α,β-ненасичених естерів 5, 

нами були одержані продукти 

ацилювання 6. Дана реакція не 

є характерною для реагента 

Віттіга 4 [1] і не описана в 

літературі.  

Структура цільових β-кето-γ-

сультамів 1 та продуктів 

ацилювання  6 підтверджена 

даними 1H, 13С, 31Р ЯМР 

спектроскопії та масспектро-

метрії. Крім того, сполуки 6 

були одержані зустрічним синтезом при взаємодії кетосультамів 1 з ілідом Бестмана 7, 

відомим ацилюючим агентом [2].  

 

[1] Aliev Z.G., Maslivets A.N., Simonchik O.L., Konyukhova T.G., Andreichikov Yu.S., 

Atovmyan L.O. Russ. Chem. Bull., 1995, 44(8), 1496–1498. 

[2] Bartlett M. Synlett, 2013, 24(6), 773–774. 
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Гись В.Ю., Мілохов Д.С. 
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Азотовмісні конденсовані гетероцикли проявляють високу біологічну активність, 

сультами, в свою чергу, також є важливими представниками біологічно активних речовин. 

Поєднання в одній молекулі фрагментів з різноманітними фармакотерапевтичними 

профілями може бути необхідним з метою зниження побічних ефектів, для посилення дії 

препарату або для зниження резистентності до нього, а також для розширення спектра його 

застосування. Тому розробка методів синтезу азотовмісних гетероциклів з сульфонамідним 

фрагментом є важливим напрямком органічної хімії. 

Метод ґрунтується на використанні β-кетосульфонамідного фрагментатіадіазепінів 1a[1] 

та тіазепінів 1b[2]. При взаємодії сполук 1a,b з DMFDMA отримано β-енамінокетони 2a,b, 

які є гарними вихідними речовинами для синтезу нових гетероциклічних систем. 

 
У результаті роботи було отримано піразоли 3 та амінопіримідини 5 при використанні 

гідразину та гуанідингідрохлориду, відповідно. Застосовуючи пара-метоксибензильний 

(PMB) замісник в якості захисної групи сульфамідного фрагмента одержано гетеро 

конденсовані NH-сультами 4,6. Даний підхід дозволяє оптимізувати сульфамідний сайт 

зв’язування з біологічною мішенню, а також створити новий напрямдля наступних 

модифікації. 

 

 

 

[1] Гись В.Ю., Мілохов Д.С., Воловенко Ю.М. Конденсовані 1,2,4-тіадіазепіни та спосіб їх 

отримання. Патент України 118493, 25.01.2019. 

[2] Мілохов Д.С., Шокол Т.В., Хиля О.В., Воловенко Ю.М. 3,2-Бензотіазепін-3,3-діоксиди 

та спосіб їх отримання. Патент України 118492, 25.01.2019. 
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ФОРМАЗАНИ – АНТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ.  
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Голубенко Є.А., Мироненко Л.С., Фалалєєва Т.В., Дістанов В.Б. 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,  

61002, Харків, вул. Кирпичьова 2, E-mail: distanov@ukr.net 

  

Актуальною проблемою на даний час є розробка нових лікарських препаратів і 

біологічно активних речовин, які можуть поліпшити стан здоров’я людини. Одним з таких 

класів органічних сполук, які можуть допомогти вирішенню цього питання є формазани. 

 Багато досліджень присвячено дії формазанів на грам-позитивні (B. subtilis, M. luteus, 

B. sphaericus, S. aureus) та грам-негативні (C. violaceum, K. aerogenes, P. aeruginosa, E. coli, 

K. pneumoniae, S. Paratyphi A) організми. 

 Електронна природа замісників в будь якій частині молекули, утворення 

внутрішньомолекулярних зв’язків (ВМЗ) суттєво впливає на властивості синтезованих 

речовин. На цьому етапі роботи ми зосередились на вивченні впливу природи замісників, які 

знаходяться в альдегідній частині молекули. Тому більша частина роботи була присвячена 

синтезу різноманітних гідразонів бензальдегіду. При цьому використову-вались як похідні 

бензальдегіду, так і гетерільні альдегіди. На підставі 14 отриманих гідразонів було 

синтезовано декілька формазанів за наступною схемою (на прикладі синтезу 1-(5-

сульфонафтил)-3-феніл-5-(2,4-динітрофеніл)формазану). 
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Так як з літературних джерел відомо, що і гідразони і формазани мають широкий 

спектр біологічної активності, ми визначили можливу біологічну активність синтезованих 

сполук за програмою PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances).     

 Був визначений бактеріостатичний ефект деяких формазанів проти наступних культур: 

P.aeruginosa, E.coli, S.aureus, B.subtilis, C.albicans. 

Як показали дослідження, синтезовані нами формазани проявляють гарну антимікробну 

дію у порівнянні зі стандартною дозою препарату ципрофлоксаціну. Вони знаходяться на 

рівні, а два з них взагалі перевищують його показники. Такі результати ми маємо і в 

порівнянні з закордонними дослідженнями цього класу сполук [1–3]. 

 

Література: 
[1] Gurusami Mariappan, Rejaul Korim, Nand Madhwa Joshi, Faruk Alam, Rajib Hazarika, Deepak 

Kumar, Tiewlasubon. Synthesis and biological evaluation of formazan derivatives. Journal of Advanced 

Pharmaceutical Technology & research. 2010, vol. 1, issue 4. pp. 396-400. 

[2] Revanasiddappa B. C., Subrahmanyam E. V. S. Synthesis and biological studies of some novel 

formazans. Oriental Journal of chemistry. 2010, vol. 26, no. 1, pp. 243-246. 

[3] Amarish B. Samel, Nandini R. Pai Synthesis and Antimicrobial Activity of some novel Formazan 

Derivatives. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. 2010, vol. 2, no. 4, pp. 60-67. 
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Ацилборонати – новітній клас борорганічних сполук, перші представники якого були 

одержані лише в 2010 році [1]. На сьогодні відомо п’ять методологічно відмінних підходів до 

синтезу ацил MIDA боронатів, але жоден з них не дозволяє одержувати перший гомолог 

класу – форміл MIDA боронат 1. 

В ході нашої роботи було розроблено метод генерування 1 in situ шляхом окиснення 

модифікованою реакцією Сверна. Було проведено дослідження реакційної здатності даної 

сполуки по відношенню до типових для карбонільної групи нуклеофілів, а саме: введено в 

реакції Віттіга, одержання ацеталів, тіоацеталю, гідразону та оксиму. В усіх випадках було 

виділено очікувані похідні, що надихнуло нас на подальше використання in situ генерованого 

формілборонату в реакціях утворення С–С зв’язку шляхом приєднання металоорганічних 

сполук. Було знайдено, що сильноосновні Mg- та Li-органічні сполуки призводять до 

деструкції N-метил-імінодиацетильного фрагменту, в той час, як Zn-органічні сполуки є 

недостатньо реакційноздатними. Збалансованим варіантом виявились Ti-органічні сполуки 

[2], що були використані для одержання різноманітних α-гідроксиборонатів, включаючи 

невідомі донині α-гідроксиборонати пропаргільного типу 2. Іншим синтетично важливим 

перетворенням сполуки 1 стала альдольна реакція, що, після доокиснення альдолів 3 

відкрила шлях до одержання β-дикарбонільних боронатів 4. 

 

 
  

[1] Molander, G.A.; Raushel, J.; Ellis, N.M. J. Org. Chem. 2010, 75, 4304–4306. 

[2] Reetz, M.T.; Westermann, J.; Steinbach, R.; Wenderoth, B.; Peter, R.; Ostarek, R; Maus, S. 

Chem. Ber. 1985, 118, 1421–1440. 
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 УМОВАХ МІЖФАЗНОГО КАТАЛІЗУ 

Климець О.М., Мироненко Л.С., Дістанов В.Б. 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,  

61002, Харків, вул. Кирпичьова 2, E-mail: distanov@ukr.net 

  
Діалкоксивіолантрони знайшли широке застосування в якості світлостійких барвників 

для забарвлення текстильних і полімерних матеріалів, складових лакофарбових матеріалів. 
Завдяки своїм люмінесцентним властивостям використовуються при розробці матеріалів на 
основі полімерів для кодування інформації тощо [1–3]. 

На даний момент відомо декілька методів отримання діалкоксивіолантронів – 
алкілуванням 16,17-дигідроксивіолантрону диметилсульфатом в лужному середовище, 
взаємодією галогеналканів в присутності карбонату калію, взаємодією з алкілбромідами в 
диметилформаміді тощо. 

Недоліком цих методів є значна тривалість процесу (до 10 годин) та не зовсім високий 
вихід кінцевого продукту. 

Метою даної роботи являється розробка більш ефективного способу отримання 
похідних діалкоксивіолантрону в умовах міжфазного каталізу і дослідження їх фізико-
хімічних і спектральних характеристик. 

В якості каталізаторів міжфазного переносу в наших умовах більш ефективними 
виявились ТЕБАХ і ПЕГ. Реакція протікала за наступною схемою при інтенсивному 
перемішуванні суспензії дигідроксивіолантрону в сольвент-нафті з водним розчином 

каталізатору на протязі 4 годин при 80 С. 
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 Слід відмітити, що вихід кінцевого продукту при використанні ПЕГ на 10–12 % 
більший. Діалкилгідроксивіолантрони, спектральні характеристики яких наведені в таблиці, 
мають підвищену розчинність в органічних розчинниках і полімерах. 
   

OO

OROR  

Спектральні характеристики 
синтезованих сполук в толуолі 

Поглинанн
я 

Люмінесценці
я 

λmax, 
нм 

ε∙10-

4 
λmax, 
нм 

ηкв 
R 

-CH3 635 3.56 710 0.45 

-СH2CH2CH2CH3 640 3.81 710 0.45 

-СH2CH2CH2CH2CH2CH3 645 3.88 715 0.45 

-
СH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 

645 4.12 715 0.50 
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[3] Minmin Shi, Feng Hao, Lijian Zuo, Yi Chen, Yaxiong Nan Effect of substituents on the aggregate 
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Енантіомерне розщеплення похідних СS-трисгомокубану залишається досить складним 

завданням незважаючи на наявність ряду робіт,  що описують можливі шляхи  отримання 

оптично активних сполук. Основними проблемами залишаються низькі практичні виходи, 

що не перевищують 60% [1] або незадовільний енантіомерний надлишок 60–70% [2, 3]. У 

даному повідомленні представлено методику енантіомерного розщеплення 

пентацикло[5.4.0.02,6.03,10.05,9]ундецил-4-аміну (1). Вихідною сполукою для отримання аміну 

(1) обрано Сs-трисгомокубанон, з якого отримали за стандартною методикою оксим Сs-

трисгомокубанону, який відновили алюмогідридом літію в абсолютному діетиловому етері 

до аміну (1) з загальним виходом не нижче 80%. 

 

O NOH NH21  
 

Отриманий амін (1) вводили в реакцію з еквімолярною кількістю (1S)-(+)-10-

камфорсульфонової кислоти в абсолютному метанолі. Після видалення метанолу отримали 

білі кристали діастереомерної солі (2а, 2b) з виходом 98,5%. 
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Потрійна фракційна кристалізація солі (2а, 2b) із ацетону і подальший її гідроліз 10%-вим 

водним розчином NaOH дають можливість отримати оптично активний амін (1а, 1b). 

Енантіомерна чистота амінів (1а, 1b) зараз встановлюється.  

 

Література 

[1]. Eaton, P. E.,  Leipzig B. J. Org. Chem. 1978, 43, 2483-2484. 

[2]. Nakazaki M., Naemura K., Arashiba N. J. Org. Chem. 1978, 43, 689-692;  

[3]. Nakazaki M., Chikamatsu H., Naemura K., Suzuki T., Iwasaki M., Sasaki Y., Fujii T. J. 

Org. Chem. 1981, 46, 2726-2730. 
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ФЛУОРЕСЦЕНТНІ АМІНОКИСЛОТИ  
НА ОСНОВІ 3-ГІДРОКСИХРОМОНА  

ТА МЕМБРАНОАКТИВНІ ПЕПТИДИ НА ЇХ ОСНОВІ 

Конєв С.О.1, Стрижак О.В.1, Комаров І.В.1, Пивоваренко В.Г.1 
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; erwend@ukr.net 

 

Флуоресцентні мітки дають змогу проводити дослідження біологічних процесів in vivo. У 

попередніх роботах було описано пептиди NC(11-55) – домен цинкового пальця 

нуклеокапсидного білка ВІЛ-1 та мілетин з мітками на основі 3-гідроксихромона. Ці 

багатоканальні мітки дозволяють визначити багато локальних параметрів, завдяки процесу 

внутрішньомолекулярного переносу протона (ESPIT), включаючи локальну гідратацію, pH і 

просторову орієнтацію хромофору[1,2]. 

Метою цієї роботи було синтезувати флуоресцентні амінокислоти з різними замісниками 

та мембраноактивні пептиди на їх основі. Така панель міток дає можливість «тонко 

налаштувати» пептид що досліджується, щоб він якомога менше відрізнявся по своїх 

біофізичних та біохімічних параметрах від дикого типу.  

У якості модельних пептидів було обрано граміцидин с, PGLa та cyc(-RRRWFW): різні за 

параметрами мембраноактивні пептиди. В  PGLa була зроблена заміна аліфатичних 

амінокислот: аланін та ізолейцин; граміцидин с – фенілаланін;  cyc(-RRRWFW) – триптофан 

та фенілаланін. Результатом досліджень є висновок, що  мітки на основі 3-гідроксихромона 

можуть використовуватись для заміни як ароматичних, так і аліфатичних природних 

амінокислот майже не порушуючи характеристики пептида. 

 

 

 
  

 

 

 

[1] Strizhak, A.V., Postupalenko, V. Y., Shvadchak, V. V., Morellet, N., Guittet, E., Pivovarenko, 

V. G., Klymchenko, A. S., Mely, Y. Two-color fluorescent L-amino acid mimic of tryptophan for 

probing peptide-nucleic acid complexes. Bioconjugate Chemistry, 2012, vol. 23, # 12, p. 2434 – 

2443. 

 [2] Postupalenko, V. Y., Zamotaiev, O.M., Shvadchak, V.V., Strizhak, A.V., Pivovarenko, 

V.G., Klymchenko, A.S., Mely, Y. Dual-Fluorescence L-Amino Acid Reports Insertion and 

Orientation of Melittin Peptide in Cell Membranes. Bioconjugate Chemistry, 2013, vol. 24, # 12, p. 

1998 – 2007. 
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СИНТЕЗ 6-ГЕТАРИЛ-1,7-НАФТИРІДИН-8(7H)-ОНІВ 

РЕЦИКЛІЗАЦІЄЮ 

6-ГЕТАРИЛ-8H-ПІРАНО[3,4-b]ПІРИДИН-8-ОНІВ 

Коноваленко А.С.1, Шабликін О.В.1, Шабликіна О.В.1,2, Броварець В.С.1 
1 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України, 

02660, Київ, Мурманська 1; konovalenko9456@gmail.com; 
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13 

 

Потенціал практичного використання нітрогеновмісних гетероциклів можна вважати 

невичерпним; прогресу в цій області сприяє розробка методів синтезу нових типів гетеро-

циклічних похідних. Повною мірою це стосується сполук із фармакофорним ізохіноліновим 

циклом та їх аза-аналогів – нафтирідинів. Нещодавно нами було представлено зручний 

підхід до синтезу 1-функціоналізованих 3-гетарилзаміщених ізохінолінів, заснований на 

рециклізації під дією амоніаку відповідних 3-гетарилізокумаринів [1]. Останні були одержані 

за допомогою простих реакцій гетероциклізації на основі 3-(α-бромоацетил)ізокумарину. 

Цей підхід виявився досить зручним і результативним, і дозволив нам не лише значно 

розширити та урізноманітнити коло відомих на сьогодні 3-гетарилізохінолінів, але й 

віднайти серед синтезованих сполук похідні з протираковою активністю. Тому аналогічний 

синтетичний прийом – рециклізацію α-піронового фрагменту – було нами застосовано для 

одержання гетарилзаміщених нафтирідонів. 

В ході реалізації запланованої схеми взаємодією 3-формілпіколінової кислоти 1 з хлор-

ацетоном було синтезовано 6-ацетил-8H-пірано[3,4-b]піридин-8-он 2. Бромування кетону 2, 

залежно від умов та співвідношення реагентів, дозволяє отримати моно- та дибромокетони 3 

та 4, відповідно.  

 

Циклізація Ганча з тіоамідом сполуки 3 дає тіазольну похідну 5; а взаємодія 

дибромопохідної 4 з фенілендіаміном – хіноксалін 6. Лактони 5,6 при нагріванні в 

автоклаві з карбонатом амонію (синтетичним еквівалентом амоніаку) утворюють цільові 

нафтирідони 7,8. 

Отже, гетероциклізації 6-(α-бромоацетил)- та 6-(α,α-дибромоацетил)-8H-пірано[3,4-b]-

піридин-8-онів дозволяють легко отримати 6-гетарил-8Н-пірано[3,4-b]піридин-8-они, а 

рециклізація останніх є зручним методом синтезу нових 6-гетарил-1,7-нафтирідин-8(7H)-онів. 

 
1.  Konovalenko, A.; Shablykin, O.; Shablykina, O.; Moskvina, V.; Brovarets, V.; Khilya, V. Litteris et 

Artibus: IX International youth science forum, Lviv, 2019; https://openreviewhub.org/lea/paper-

2019/anticancer-activity-studies-isoquinoline-derivatives-products-3-2-thien-2-ylthiazol-4 
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RAPID CONSTRUCTION OF 4-AROYLISOQUINOLONES 

 FROM ENAMINOKETONES OF  

2’-CARBOXAMIDODEOXYBENZOINS 

Kukushkina K.V., Moskvina V.S., Shablykina O.V., Khilya V.P. 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

01033, Kyiv, Volodymyrska St., 60; e-mail: kukushkina.katya@icloud.com  

 

The synthesis of privileged classes of heterocyclic compounds has become one of the prime 

areas of research in the field of synthetic and medicinal chemistry as most of the compounds with 

biological activity are derived from heterocyclic structures. Isoquinolones are one of the most 

important building blocks in drug discovery. 

Therefore, devising new synthetic routes that yield various types of derivatives in a divergent 

manner is useful in terms of discovery of new drugs. 

The goal of this work was to research the use of enaminoketones of 2'-carboxamidodeoxy-

benzoins in heterocyclization reactions. 

In our previous study we have demonstrated that short-term methanolic acidification of 

enaminoketones of 2'-carboxamidodeoxybenzoins (1) at room temperature led to construction 

of 3-aryl-1H-isochromene-4-carbaldehydes 2 in 95-100% yields [1]. It turned out that heating the 

reaction mixture for 30-60 minutes results in 4-aroylisocoumarins 3 with yields of 86-93%. 

Subsequent reaction of compounds 3 with N,N-binucleophiles (NH2OH, N2H4) in ethanol was 

accompanied by the benzopyran-1-one ring recyclization to give corresponding 4-aroyl- 

N-amino(hydroxy)isoquinolones 4 with yields of 84–98%. 

Additionally we researched the interaction of enaminoketones of 2'-carboxamido-

deoxybenzoins (1) with N-nucleophiles (AlkNH2, NH2CH(R)CO2H) and N,N-binucleophiles 

(NH2OH, N2H4). Heating compounds 1 with various N-nucleophiles in pyridine resulted in the 

formation of 4-aroylisoquinolones 4 only with yields of 76-94% (R=NH2, OH, Alk, CH(R)CO2H). 

A novel and convenient cyclization method for the synthesis of isoquinolin-1-ones formation 

under mild conditions has been developed. This new method is highly efficient and practical, and 

the starting materials are readily prepared. The present method should provide a useful strategy for 

the construction of isoquinolin-1-one motifs. 

 
[1] Moskvina V.S., Shablykina O.V., Ishchenko V.V., Khilya V.P. Efficient synthesis of 1-oxo-3-aryl-1H-isochromene-

4-carbaldehydes from enaminoketones of 2′-carboxamidodeoxybenzoins. Tetrahedron Lett., 2017, 58 (3), 245-247. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ  
[2-(5-R-2-ФУРИЛ)АРИЛ]АМІНІВ  

З МАЛЕЇНОВИМ ТА ЦИТРАКОНОВИМ АНГІДРИДАМИ 

Лаба Є.О.-В.1, Лучечко В.Б.1, Литвин Р.З.1,  

Кінжибало В.В.2, Горак Ю.І.1, Обушак М.Д.1 
1Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Кирила і Мефодія 6, Львів 79005 
2Інститут низьких температур і структурних досліджень,  

ПАН, вул. Окульна, 2, 50-422 Вроцлав, Польща 

 

Похідні фенантридонів є важливим класом сполук з точки зору практичного застосування 

та медичної хімії. Сполуки з таким остовом виявляють протипухлинну, противірусну, 

антилейкемічну, антимікробну, протигрибкову, атималярійну та проти подразнювальну дію. 

Ми розробили зручний метод синтезу ще не досліджених похідних фенантридонів за 

допомогою одного із найважливіших інструментів в синтетичній практиці – реакції Дільса-

Альдера. Як вихідний реагент для тандемних реакцій, що включають [4+2]-

циклоприєднання, використовували похідні 2-амінофеніл-2-фурану та 2-амінофеніл-2-

сільвану 4, які одержували арилюванням фурану 1a чи сильвану 1b 2-

нітрофенілдіазоній хлоридом з наступним відновленням нітрогрупи борогідридом натрію за 

наявності гексагідрату хлориду нікелю. Реакцію Дільса-Альдера вели при нагріванні сполук 

5 у діоксані. Очікувані продукти 6 планували ароматизувати нагріванням в ортофосфорній 

кислоті, проте, як з’ясувалось, уже у реакційному середовищі під час нагрівання у діоксані 

відбувається розщеплення оксабіциклогептенового циклу сполук 6 з утворенням 

неочікуваних продуктів 7–12. 

 

 

Будову одержаних сполук підтверджували даними ЯМР 1Н та 13С спектроскопії і 

результатами рентгеноструктурного аналізу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ 5-МЕТИЛ-(1,3-ТІАЗОЛІДИН-2-

ІЛІДЕН)КЕТОНІВ ІЗ ТОЗИЛАЗИДОМ 

Літвінчук М.Б., Бентя А.В., Русанов Е.Б., Вовк М.В. 
Інститут органічної хімії НАН України,  

02660 Київ, вул. Мурманська 5; e-mail mariia.litvinchuk@gmail.com 

 

Монозаміщені по положенню С-2ꞌ 2-іліден-1,3-тіазолідини є зручними моделями 

циклічних N,S-кетенацеталів та використовуються як ефективні будівельні блоки для 

отримання низки біоперспективних сполук. 

При дослідженні взаємодії тозилазиду із 5-метил-(1,3-тіазолідин-2-іліден)кетонами 1а–с 

нами виявлено вплив замісників в іліденовій частині молекули на характер протікання 

реакції. У випадку метил- та етилкетонів 1а,b для перебігу процесу достатньо кімнатної 

температури і за даними ЯМР 1Н та хроматомас-спектрів спостерігається утворення суміші 

трьох типів продуктів триазолоанелювання 1,3-тіазолідиновго циклу – 2а,b (68 і 79%), 3а,b 

(25 і 8%) та 4 (7 і 13%). У разі 2-(5-метил-1,3-тіазолідин-2-іліден)-1-фенілетанону 1с така 

взаємодія реалізується при нагріванні (70°С) впродовж 6 год з утворенням лише  

5,6-дигідро[1,3]тіазоло[3,2-c][1,2,3]триазолу 2с. Окрім цього продуктами перетворення також 

є тозиламід, а у випадку сполук 1а,b – і його N-ацильовані похідні.  

Розділення отриманих сумішей продуктів методом колонкової хроматографії на силікагелі 

дозволило виділити 5-метил-5,6-дигідро[1,3]тіазоло[3,2-c][1,2,3]триазоли 2а-с та 4 із 

перпаративними виходами 51-67% та 2-8% відповідно. При цьому було з’ясовано, що в 

процесі хроматографування сполуки 3а,b зазнають часткового (3а) чи повного (3b) гідролізу 

імінотозильної групи і перетворюються у 

відповідні похідні 2а,b. Внаслідок цього сполука 

3а була виділена із перпаративним виходом 8%, а 

сполуку 3b не вдалося виділити в 

індивідуальному стані. Протікання такої реакції 

було підтверджено незалежним дослідом по 

перетворенню імінопохідної 3а в 5,6-дигідро-

[1,3]тіазоло[3,2-c][1,2,3]триазол 2а у присутності 

каталітичних кількостей трифторооцтової 

кислоти. Структуру сполуки 3а було 

підтверджено ренгтеноструктурним дослід-

женням.  
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ДОСЛІДЖЕНЯ РЕАКЦІЇ  
МЕТИЛ 2-ГІДРАЗИНІЛ-2-ОКСОАЦЕТАТУ  

З ЦИКЛІЧНИМИ ІМІДАТАМИ 

Лисенко В.А.1, Портянкін А.O.1, Швиденко К.В.1, Швиденко Т.І.1, 

Назаренко К.Г.1, Костюк О.М.1 
1Інститут органічної хімії НАН України, Мурманська 5, 02660, Київ 

 

Похідні 1,2,4-триазолів – важливий клас гетероциклічних сполук, оскільки мають 

виражені противірусні, антибактеріальні, протигрибкові властивості (рібавірін та 

флуотрімазол), а також здатність впливати на ЦНС (різатріптан та естазолам).  

Одним із методів синтезу заміщених 1,2,4-триазолів є взаємодія іміноестерів та гідразидів 

карбонових кислот [1,2]. З метою синтезу функціоналізовних похідних 1,2,4-триазолів нами 

була досліджена реакція моногідразиду метилоксалату 2 з циклічними імідатами 

(лактимними етерами) 1. Знайдено, що дана взаємодія приводить до утворення як похідних 

3-карбоксиметил-1,2,4-триазолів 3, так і похідних 1,2,4-триазин-5,6-діонів 4. Співвідношення 

отриманих продуктів залежить від розміру насиченого циклу, наявності замісника та/або 

гетероатома у насиченому фрагменті. Наприклад,  для п’ятиланкової похідної 1 (Х = (СН2)n, 

n = 0) за відсутності кислого каталізу головним продуктом реакції є похідна 1,2,4-триазин-

5,6-діону 4, а збільшення поліметиленового ланцюга на одну або більше ланок приводить до 

переважного утворення продукту 3. Однак у випадку введення замісника та/або гетероатома 

у поліметиленовий фрагмент спостерігається збереження тенденції до утворення продуктів 4 

навіть для похідної 1,4-оксазепану (Х = CH2OCH2). 

У той же час використання оцтової кислоти як розчинника дозволяє мінімізувати 

утворення похідних 1,2,4-триазин-5,6-діонів 4 та приводить до майже кількісного виходу 

похідних 3, що відкриває синтетично простий шлях синтезу функціоналізованих похідних 

1,2,4-триазолів. 

 
Даний підхід яскраво демонструє синтетичні можливості моногідразиду метилоксалату 2 

та дозволяє провести направлений синтез як похідних 3-карбоксиметил-1,2,4-триазолів 3, так 

і похідних 1,2,4-триазин-5,6-діонів 4. 

Будова всіх отриманих сполук підтверджена даними спектрів 1Н, 13С та мас-

спектрометрією. 

[1] Petersen, S., Tietze,  

E., Chem. Ber. 1957, 909 

[2] Bonanomi, M., Bailocchi, L., J. Heterocycl. Chem.  1983, 1657-60  
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РЕГІОСЕЛЕКТИВНІСТЬ РЕАКЦІЇ АЦЕТОЛІЗУ 

ЕПІХЛОРГІДРИНУ В ПРИСУТНОСТІ ОРГАНІЧНИХ ОСНОВ 

Марценюк Н.С.1, Ютілова К.С.1, Швед О.М.1, Тарасенко В.В.1, Ніколаєв О.С.2 
 1 Донецький національний університет імені Василя Стуса,  

21000, Вінниця, вулиця 600-річчя, 21  
2 ТОВ НВП "Єнамін", 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, 67, корп. 45 

martseniuk.n@donnu.edu.ua 

 

Епіхлоргідрин (2-(хлорометил)оксиран, ЕХГ) – тричленний циклічний етер, що має 

широкий спектр застосування в органічному синтезі (діоксан, етиленгліколь, етаноламіни та 

ін.), у виробництві каучуку, епоксидних смол, неіоногенних ПАР, у медицині. Під дією 

протонвмісних нуклеофілів, таких як карбонові кислоти, асиметричний оксирановий цикл 

ЕХГ розкривається двома можливими шляхами (1). Внаслідок нуклеофільної атаки на більш 

стерично доступний атом С утворюється продукт «нормального» розкриття (n-P), а 

результатом атаки на більш заміщений атом С є «аномальний» продукт (a-P). 

 

(1) 

Регіоселективність реакції (1) та фактори, що впливають на неї, є ключовим моментом для 

прогнозування складу продуктів ацидолізу ЕХГ. Керований синтез продукту n-P є 

пріоритетним напрямком дослідження реакції (1), оскільки, на відміну від a-P, він здатний 

відщеплювати хлороводень з утворенням гліцидилових естерів, що представляють цінність 

для промисловості як мономери епоксидних смол.  

Метою даної роботи є вивчення регіоселективності розкриття оксиранового циклу 

епіхлоргідрину оцтовою кислотою в умовах каталізу третинними амінами (н-Bu3N, н-Oct3N) 

та галогенідами тетраалкіламонію (Et4NBr, н-Et4NI, н-Bu4NI) у ряді розчинників різної 

полярності: епіхлоргідрин, епіхлоргідрин : тетрагідрофуран (ТГФ) в об’ємному 

співвідношенні 1:1, епіхлоргідрин : нітробензол (НБ) 1:1. Дослідження проводилось при 

температурі 60 ± 0,1 oC.  

Методами органічного синтезу було виділено та очищено продукти ацетолізу 

епіхлоргідрину в присутності каталізаторів іонної природи у розчинниках: ЕХГ, 

ЕХГ:ТГФ 1:1, ЕХГ:НБ 1:1. Будову продуктів підтверджено методом газової хромато-мас-

спектроскопії та ІЧ-спектроскопії. У вихідних реакційних системах за допомогою ІЧ-

спектроскопії досліджено процеси асоціації. Співвідношення естерів n-P та a-P встановлено 

методом 1Н ЯМР-спектроскопії за співвідношенням інтегральних інтенсивностей сигналів 

метинового СН-протона та сумарною інтенсивністю протонів СН3-групи. Належність 

отриманих спектрів до відповідних продуктів реакції (1) підтверджена даними розрахунку 

хімічних зсувів у програмного комплексі ACD/ChemSketch. Показано, що в усіх досліджених 

реакційних системах переважає вихід естеру n-P, тому ацетоліз ЕХГ в присутності 

нітрогенвмісних органічних основ є регіоселективною реакцією. Зниження полярності 

розчинника в ряду: (ЕХГ : НБ) – ЕХГ – (ЕХГ : ТГФ), а також зменшення довжини 

карбонового ланцюга в третинних амінах і збільшення довжини радикалу в галогенідах 

тетраалкіламонію сприяє збільшенню регіоселективністі ацетолізу 2-(хлорометил)оксирану в 

присутності таких органічних основ, як третинні аміни та четвертинні солі амонію. 

mailto:martseniuk.n@donnu.edu.ua
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SYNTHESIS OF FUNCTIONALIZED BRIDGED BICYCLIC 

SULFONAMIDES WITH A BRIDGEHEAD NITROGEN ATOM 

Heorhii Melnychenko1,2, Oleksandr P. Blahun1,2,Dr. Oleksandr O. Grygorenko1,2 
1 Taras Shevchenko National University of Kyiv, Volodymyrska Street, 60, Kyiv 01601, Ukraine  

2 Enamine Ltd., Chervonotkatska Street 78, Kyiv 02094, Ukraine, 

e-mail: george.melnychenko@gmail.com 

 

 Recently increased interest to the synthesis of aliphatic sulfonamides provides an access to yet 

underexplored parts of pharmaceutically relevant chemical space. Although biologically active five- 

and six-membered alicyclic sulfonamides were reported in hundreds of papers and patents, their 

polycyclic analogues remain scarce in the literature, so rare examples inspired us to design a series 

of functionalized bicyclic sulfonamide building blocks (Figure 1) which could be advantageous for 

lead discovery and optimization due to their reduced liphophilicity and conformational rigidity. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 Synthesis of eight previously unreported functionalized bicyclic sulfonamides with bridgehead 

Nitrogen atom was achieved on a multigram scale in up to 41% yield over 7 steps. The cyclization 

step used in the first approach was found to be efficient for saturated heterocyclic amino nitriles 

bearing a CH2SO2F group at both -C and -C atoms (70–81% yield). The key transformation of the 

second method, which is carboxylation at the α-position of bicyclic sulfonamide, was achieved in 

up to 72% yield. Importantly, all carboxylic acids obtained appeared to be hydrolytically stable 

towards long-term storage in air and can be purified by column chromatography if necessary. 

Overall, the developed synthetic sequences allowed to access novel and yet underexplored type of 

aliphatic sulfonamides which can be further used as advanced building blocks for drug discovery. 

 1  2  3  4

 5  6  7  8

 Figure 1. Synthesized sulfonamides

 6 steps

 1.  n -BuLi, THF, 

 − 78  o C, 1 h

 2. CO
 2

 ,  − 78  o C to rt

3. aq HCl

 Figure 3. Synthesis of sulfonamides 5-8

mailto:george.melnychenko@gmail.com
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СИНТЕЗ ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ ЗОНДІВ З ДВОМА 

ХРОМОФОРАМИ НА ОСНОВІ 3-ГІДРОКСИФЛАВОНУ НА 

ВИЗНАЧЕННЯ АДЕНОЗИН-5’-ТРИФОСФАТУ 

Мельник Я.А., Пивоваренко В.Г. 
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13 

 

Аденозинтрифосфат (АТФ) – головне джерело енергії, яка безпосередньо 

використовується в організмах. Більшість ендергонічних процесів, що відбуваються у 

клітинах є спряженими з розпадом АТФ до АДФ та фосфату або АМФ та дифосфату. 

АТФ за рН>7 у розчинах є тетразарядженим аніоном, що містить донори водневих 

зв’язків (ОН-групи), атоми-акцептори ВЗ та плоску ароматичну частину, здатну до стекінгу.  

Ці ознаки приймаються до уваги при створенні флуоресцентних зондів, у тому числі – 

молекулярних пінцетів для визначення АТФ. Молекула АТФ може взаємодіяти з пінцетом 

багатьма шляхами, наприклад, іонним, водневим та π-π стекінговим. Відомо, що 3-

гідроксифлавони проявляють високу чутливість до фізичних параметрів їх оточення, тим 

самим змінюючи положення смуг у спектрах збудження та емісії(1). Перевагою 3-

гідроксифлавонів, як флуоресцентних зондів, є висока селективність їх флуоресцентної 

відповіді на АТФ у фізіологічних умовах. Зонди-пінцети на основі 3-гідроксифлавонів мають 

ті переваги, що вони дають кращу інтенсивність сигналу та більший зсув смуги у спектрі при 

зв’язування з АТФ(2). 

Метою нашої роботи є синтез симетричних флуоресцентних зондів з двома хромофорами 

на основі 3-гідроксилавону для визначення АТФ у межах його ендогенних концентрацій. 

s

 
1. D.A. Yushchenko, O.B. Vadzyuk, S.O. Kosterin, G. Duportail,Y. Mely, V.G. Pivovarenko. Sensing of 

adenosine-5'-triphosphate anion in aqueous solutions and mitochondria by a fluorescent 3-hydroxyflavone 

dye. Analytical Biochemistry 369 (2007) 218–225. 

2. R. Krymchenko, R. P. Linnik, O. Bugera, O. A. Zaporozhets, V. G. Pivovarenko. Molecular tweezer for 

fluorescence detection of ATP in solutions on the flavonol platform. Стаття в роботі. 

http://home.chem.univ.kiev.ua/pvg/files/J_Fluor_2006-ATP.pdf
http://home.chem.univ.kiev.ua/pvg/files/J_Fluor_2006-ATP.pdf
http://home.chem.univ.kiev.ua/pvg/files/J_Fluor_2006-ATP.pdf
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ХІРАЛЬНІ АДАМАНТАН- ТА D3-ТРИСГОМОКУБАНОВМІСНІ 

1,3,2-ОКСАЗАБОРОЛІДИНИ В РЕАКЦІЯХ АСИМЕТРИЧНОГО 

ВІДНОВЛЕННЯ КЕТОНІВ 

Мірошниченко А.П., Шамота Т.В., Шубіна Т.Є. 
Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,  

проспект Перемоги, 37, 03056, Київ, Україна 

tshamota@ukr.net 

 
Розуміння механізмів каталітичних асиметричних реакцій у значній мірі визначило шлях 

розвитку найважливіших напрямків біологічної та медичної хімії. При цьому домінуючим 

підходом є використання квантово-хімічних методів, а саме DFT (теорія функціоналу 

густини), в сполученні з експериментальними дослідженнями. Основним обмеженням такої 

стратегії є вибір модельних систем, адекватно відображаючих поведінку каталізатора та 

дозволяючих проведення розрахунків високого рівня. Хіральні 1,3,2-оксазоборолідини (CBS-

система), запропоновані Корі та співр. [1] є одним з найбільш поширених гомогенних 

каталізаторів. Каталізатори, запропоновані нами, з однієї сторони містять в якості 

екрануючого замісника тримірний фрагмент молекули каркасного вуглеводню – адамантану 

або  D3-трісгомокубану, а з іншої, мають різні джерела асиметричної індукції. У випадку 

адамантанвмісного каталізатора – це асиметричний атом вуглецю, а у випадку D3-

трисгомокубанового похідного – сам вуглеводневий каркас. Використовуючи комбінацію 

експериментальних досліджень та комп’ютерне моделювання методом DFT (B3LYP/6-31G*) 

цікаво буде порівняти, який тип хіральності спроможний забезпечувати більшу асиметричну 

індукцію та чому. Запропоновані нами каталізатори можна отримати в оптично чистому 

вигляді із відповідних попередників – 1,2-аміноспиртів з використанням відомих методів 

синтезу.  

 

 

  

 
Література: 

[1]  E.J. Corey, C.J. Helal, Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 1986-2012. 

 

*робота виконана під керівництвом ст. викл. А.О. Кушка 

mailto:tshamota@ukr.net
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СИНТЕЗ 3,6-ДИЗАМІЩЕНИХ ПОХІДНИХ 

БІЦИКЛО[3.2.0]ГЕПТАНУ 

Носик Д.А.1,2, Лук’яненко С.Ю.2, Гранат Д.С.2, Григоренко О.О.1,2 
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
2 ТОВ НВП «Єнамін» 

02094, Київ, Деснянський район, вулиця Червоноткацька, 78 

 

Розробка сполук, що можуть потенційно використовуватися в якості нових лікарських 

препаратів завжди залишалася одним з основних прикладних завдань органічної хімії. 

Гідрофільні низькомолекулярні sp3-збагачені конформаційно обмежені будівельні блоки 

вважаються вигідними для ефективного вирішення цієї проблеми (згідно принципу лідер-

орієнтованості). Циклічні скафолди на основі насичених карбоциклічних систем 

(циклопропанів, циклобутанів та циклопентанів) з цієї точки зору видаються особливо 

перспективними для розробки таких молекул. 

В даній роботі досліджувався синтез 3,6-дизаміщених похідних біцикло[3.2.0]гептану, 

виходячи з легкодоступного циклопент-3-енолу. Ключовою стадією синтезу була реакція 

[2+2] циклоприєднання відповідного алкену. Було проведено оптимізацію умов цієї реакції 

шляхом зміни розчинника, співвідношення реагентів та температури. Було виявлено, що 

циклоприєднання проходить з кращими виходами при кип’ятінні реакційної суміші у 

діоксані (101 С). Синтезовані ключові інтермедіати було перетворено на низку моно- та 

біфункціональних будівельних блоків, структури яких наведено у нижній частині схеми. 
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IN C-H FUNCTIONALIZATION CATALYSIS 
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max.odnorog96@gmail.com 

 

Rhodium (III) catalysts are effective for C–H functionalization reactions in both neutral and 

cationic forms1. Our group has developed a rhodium complex 12, which has great potential as an 

activator of asymmetric C–H functionalization reactions, since the ferrocene moiety has planar 

chirality.  

The purpose of this work is to study the effectiveness of the new complex 1 as C-H activator on 

different substrates (2-phenylpyridine and its derivatives, 8-methylquinoline, 

trifluoroacetophenone) in different reactions (arylation of aldehydes and imines, cyclization, 

alkylynation, borylation and reactions with diazocompounds).  

Some 2-phenylpyridine derivatives and imines were synthesized for catalyst tests. The 

conditions of the reactions were optimized, and complex 1 modifications (2, 3) were carried out in 

order to increase its efficiency.  

 

 

 

Therefore, many C-H functionalization reactions were tested and a detailed study of the arylation 

of the aldehydes was performed. A theoretical study will be done to understand the lack of 

reactivity and further studies of catalytic activity in various reactions will be done. If the problem is 

found, synthesis of the enantiomerically pure catalyst will be carried out. 

 
1 Yang, L.; Correia, C. A.; Li, C. Grignard-Type Arylation of Aldehydes via a Rhodium-Catalyzed C-H Activation 

under Mild Conditions. Adv. Synth. Catal. 2011, 353, 1269 – 1273. 
2 Labande, A.; Debono, N.; Sournia-Saquet A.; Daran, J.-C.; Poli, R. Oxidation-promoted activation of a ferrocene 

C–H bond by a rhodium complex. Dalton Trans. 2013, 42, 6531–6537. 



XXI International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists «Modern Chemistry Problems» 2020 

163 

СИНТЕЗ ТРИТІОКАРБОНАТІВ  
ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У RAFT-ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ 

Однорог М.С.1,2, Мазьєр С.1, Дестерак М.1, Мілохов Д.С.2, Воловенко Ю.М.2 
1 Лабораторія IMRCP, Університет Поля Сабатьє, 31062, Тулуза, Франція 

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 01601, Київ, Україна 

max.odnorog96@gmail.com 

 

При синтезі макромолекул досить складно контролювати їх молекулярні маси та 

дисперсність, а для створення нових і якісних матеріалів необхідно вміти отримувати бажані 

фізико-хімічні та фізико-механічні властивості. Тому дедалі більшого розвитку набуває 

RAFT-полімеризація (RAFT – оборотна передача ланцюга по механізму приєднання-

фрагментації).  

Інструментом контролю є молекули, які називаються RAFT-агентами, які зазвичай є 

тіокаробонілтіо-сполуками, серед яких одними з кращих є тритіокарбонати, так як вони 

досить стійкі, ефективні та мають високі константи передачі ланцюга. 

Найбільш важливим напрямком використання даних речовин є синтез блоккополімерів з 

контрольованою молярною масою кожного компонента, які використовуються при 

виготовленні термопластичних еластомерів (термопластичні каучуки).  

Метою нашої роботи є синтез нових симетричних RAFT-агентів на основі 

тритіокарбонатів, так як у такому випадку ланцюг може рости в обидва боки, що дозволяє 

легко синтезувати триблоккополімери (ABA: жорсткий-м’який-жорсткий) у два етапи. До 

того ж, так можна синтезувати блоки, які зазвичай важко утворюються один з одним. Інший 

напрямок дослідження – це полімеризація природних сполук (наприклад, терпенів) з новими 

агентами, що дозволить одержувати більш якісні матеріали. 

 

 

 

 

 

 

Отже, були синтезовані нові RAFT-агенти, а їх активність доведена рядом реакцій 

полімеризації і створенням декількох різних триблоккополімерів (жорсткий-м’який-

жорсткий) із контрольованою молярною масою та надзвичайно низькою дисперсністю (до 

1.06). Їх морфологія була доведена атомно-силовою мікроскопією. 

mailto:max.odnorog96@gmail.com
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СИНТЕЗ ЦИКЛІЧНИХ ЄНКАРБАМАТІВ ТА ЇХ ПОДАЛЬША 

ЦИКЛІЗАЦІЯ І РЕЦИКЛІЗАЦІЯ 

Перебийніс М.Ю.1,2, Терещенко О.Д.2, Пивоваренко В.Г.1 

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail 
2 Enamine Ltd., вул. Червоноткацька 78, Київ 02094, Ukraine 

e-mail: perebyinis.mar@gmail.com 

 

Сучасна органічна та медична хімія тісно переплетені між собою[1]. Відкриття та інновації 
органічного синтезу мають вплив на розробку, модифікацію та комерціалізацію нових 
лікарських засобів.  

У даній роботі було синтезовано нові сполуки із використанням оптимізованого підходу, 
що дозволило не лише створити невелику бібліотеку нових речовин, але й масштабувати, що 
дозволяє здешевити сам процес синтезу, а також відкриває можливості для їх використання у 
індустріальних масштабах. Використання нових сполук не обмежене лише як small 
molecules. Синтезовані неприродні амінокислоти можуть бути використані для нових 
пептидоміметиків, що останнім часом набирають популярність у індустрії лікарських 
засобів[2]. 

Циклічні єнкарбамати хоч і не часто згадуються в 
літературі, та мають суттєве значення як вихідні 
сполуки у синтезі азагетероциклів. Особливо 
привернули нашу увагу шестичленні цикли, 
оскільки вони менше описані, аніж п’ятичленні. 
Тому нами був оптимізований їх синтез за 
допомогою реакції електрохімічного окиснення за 
Шоно та подальшим елімінуванням та очисткою. 

Загальний вихід становив 73–85%. 
Далі сполуки 2a,b,c були введені у  реакцію Вільсмеєра-Хаака, а продукти проацильовані 

TFAA. Далі –  прогідролізовані зі зняттям захисту. При взаємодії з гідразином зареєстровано 
перегрупування з утворенням піразолів. Таким чином  були отримані α- та γ-амінокислоти, 
що містять піразольне ядро, яке може бути біоізостерним імідазолу в гістидині.  

Також було помічено, що при наявності захисту на нітрогені у випадку R1=H, R2=COOMe 
під дією гідразину замість перегрупування відбувається класичне закриття циклу. 

[1] O. O. Grygorenko, D. M. Volochnyuk, S. V Ryabukhin, D. B. Judd, Chem. Eur. J. 2020, 26, 1196–
1237. 

[2] L Sun L Peptide-Based Drug Development. Mod Chem 2013 appl1:e103. doi:10.4172/mca.1000e103 
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ВЛАСТИВОСТІ  
α,α-ДИФТОРОПІРИДИНІЛАЦЕТОНІТРИЛІВ 

Петрук О.М., Бездудний А.В., Рассукана Ю.В. 

Iнститут органічної хiмiї НАН  України, 02660, вул. Мурманська, 5, Київ 

 

Фторовані піридинілацетонітрили, завдяки синтетичним можливостям ціано-функції 

та впливу атомів фтору на метаболічну стабільність та ліпофільність [1], є перспективними 

будівельними блоками в синтезі широкого кола гетероциклічних систем з потенційною 

біологічною активністю.  

Раніше нами були розроблені зручні синтетичні підходи до ізомерних 

α,α-дифторопіридинілацетонітрилів 1. Їх синтетичний потенціал як високоелектрофільних 

сполук було досліджено взаємодією із нуклеофілами різних типів. 

 
 Так, реакція нітрилів із гідроксиламіном приводить до утворення фторованих 

піридилвмісних амідоксимів 2 – типових будівельних блоків оксадіазольних систем 3. 

Приєднанням аміаку були одержані фторовані піридинілацетамідини 4, що є 

перспективними субстратaми в синтезі різноманітних гетероциклічних сполук, як то 

піримідонів 5, імідазолів 6 та піримідинів 7, що містять фармакофорний 

дифторметиленпіридильний фрагмент.    

Встановлено, що α,α-дифторопіридинілацетонітрили легко відновлюються 

диметилсульфід-борановим комплексом з утворенням амінів 8, які після захисту 

амінофункції були каталітично прогідровані до фторовмісних біфункціональних 

амінопіперидинів 9.  

 

[1] W. K. Hagmann. J. Med. Chem. 2008, 51, 4359-4369. 
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СИНТЕЗ ПОХІДНИХ  
[1]БЕНЗОФУРО[2,3-d]АЗОЛО[a]ПІРИДИНУ 

Пивоваров В.В.1, Потіха Л.М.1, Ковтуненко В.О.1 
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail: vsevolod.pyvovarov@gmail.com 

 

На даний момент відомий ряд біологічно активних речовин, що містять фрагмент 

бензо[b]фурану у своїй структурі. Окреме місце посідає система [1]бензофуро[2,3-

c]піридинів. Серед частково гідрованих сполук цієї групи знайдено антагоністи 5-НТ6 

рецепторів, інгібітори NIS-симпортерів, агоністи рецепторів морфіну. Ароматичні похідні 

даної гетероциклічної системи проявили протипухлинну активність, властивості агоністів 

бензодіазепіновим рецепторів та інгібіторів циклін-залежних кіназ. Основний підхід до 

побудови системи [1]бензофуро[2,3-c]піридину – анелювання бензофурану до піридину, в 

той час як анелювання піридинового циклу до бензофурану мало вивчено. 

 

 
Для синтезу похідних [1]бензофуро[2,3-c]піридинів був застосований розроблений 

нами раніше метод побудови азоло[a]піридинів, що базується на реакції -галогенозаміщених 

карбонільних сполук з 1,3-діазолами. Ключова стадія даної схеми – циклізація четвертинних 

азолієвих солей під дією основ. З цією метою було вивчено взаємодію 3-ацил-2-

(бромметил)бензофуранів 1 з похідними імідазолу, 1,2,4-тріазолу та 1,3-тіазолу. Четвертинні 

солі 2-5 були отримані у м’яких умовах, які надалі під дією Et3N при нагріванні в метанолі 

легко циклізуються в похідні невідомих раніше гетероциклічних систем – [1]бензофуро[2,3-

d]імідазо[1,2-а]піридину (6), [1]бензофуро[2,3-d][1,2,4]тріазоло[4,3-а]піридину (7), 

[1]бензофуро[2,3-d][1,2,4]тріазоло[1,5-а]піридину (8) та [1]бензофуро[2,3-d]тіазоло[3,2-

a]піридину (9). Будову сполук 2-9 доведено за даними мас- та ЯМР-спектроскопії.  
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МЕЗО-ЦІАНОЗАМІЩЕНІ β-КЕТОЄНОЛЬНІ ПОЛІМЕТИНОВІ 

БАРВНИКИ 

Поліщук В.М., Шандура М.П. 
Інститут органічної хімії Національної академії наук України 

02660, Київ, вул. В. Кухаря, 5; vlad3ds@gmail.com 

 

Історично, найвідомішими представниками β-кетоєнольних барвників є куркуміноїди – 

похідні куркуміну, які входять до складу кореня куркуми. Окрім загальновідомого 

використання куркумінів як харчової добавки, ці барвники також є привабливими 

речовинами для використання їх як флуоресцентних зондів у біохімічних дослідженнях, що 

зумовлено високою здатністю кетоєнольних поліметинів до зв’язування з біологічними 

об’єктами.1,2 Також окреслено широкий спектр біологічної активності куркумінів: від 

протизапальної дії до антибактеріальної. Однак, незважаючи на досить широке застосування, 

структурна різноманітність цих барвників є обмеженою з причини низької варіативності 

синтетичних підходів. 

Нами продемонстровано можливість синтезу  мезо-ціанозаміщених β-кетоєнольних 

поліметинових барвників через гідроліз відповідних бородифлуоридних комплексів 

(діоксаборинів),3 нітрильна група, при цьому, залишається незмінною. Даним методом 

можна отримувати куркумінові аналоги не тільки з арильними кінцевими групами (барвники 

1, 2, 3), а й з більш електронодонорними гетероциклічними залишками (барвники 4, 5). β-

кетоєнольні барвники поглинають на 100-130 нм гіпсохромніше, ніж їх бородифлуоридні 

комплекси і значно менш інтенсивніше (ɛ = 90000-130000 М-1∙см-1). Квантові виходи 

флуоресценції отриманих барвників суттєво залежать від полярності розчинника і досягають 

значення 81 % для барвника 4 у дихлорометані.  

Таким чином, ціанозаміщені діоксаборини є хорошими прекурсорами для синтезу 

малодосліджених барвників β-кетоєнольного типу.  

 

 
 

[1] Esatbeyoglu, T.; Huebbe, P.; Ernst, I. M. A.; Chin, D.; Wagner, A. E.; Rimbach, G. 

Curcumin-From Molecule to Biological Function. Angew. Chemie Int. Ed. 2012, 51 (22), 

5308–5332. 

[2] Agrawal, D. K.; Mishra, P. K. Curcumin and Its Analogues: Potential Anticancer Agents. 

Med. Res. Rev. 2010, 30 (5), 818-860. 

[3] Polishchuk, V.; Stanko, M.; Kulinich, A.; Shandura, M. D-π-A-π-D Dyes with a 1,3,2-

Dioxaborine Cycle in the Polymethine Chain: Efficient Long-Wavelength Fluorophores. 

European J. Org. Chem. 2018, 2018 (2), 240–246. 
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СИНТЕЗ НОВИХ ПОХІДНИХ 
 1,2,4-ТРИАЗОЛУ ТА 2,3-ДИХЛОРO-1,4-НАФТОХІНОНУ 

Поліш Н.В., Курило О.П., Марінцова Н.Г., Журахівська Л.Р., Кархут А.І. 
Національний університет “Львівська політехніка” 

79013, Львів, вул. С.Бандери, 12, polishn@ukr.net 

 

Актуальним питанням органічної хімії на сьогоднішній день є пошук нових сполук, які 

могли б проявляти фармакологічну дію та стати основою для створення лікарських 

препаратів. Відомо, що ядро 1,2,4-триазолу входить до складу дієвих медикаментів з 

антидепресивним, противірусним та ранозагоювальним ефектами [1]. Хіноїдні сполуки 

також володіють широким спектром біологічної активності [2]. Саме тому, цікавим та 

перспективним в хімічному та прикладному аспектах, є поєднання фрагментів 1,2,4-триазолу 

та 1,4-дихлорнафтохінону в одній структурі.  

Реакцію 2,3-дихлоро-1,4-нафтохінону 1 з похідними 1,2,4-триазолу 2a-d досліджували в 

різних температурних режимах від 25°С до 120°С (в мікрохвильовому реакторі) та в різних 

розчинниках (AcOH, п-ксилол, MeCN, DMF). Знайдено оптимальні умови утворення 

продуктів циклоконденсації 3a-d: еквівалентна кількість 1,4-нафтохінону та відповідного 

1,2,4-триазолу (2a-d), нагрівання до 70 оС в розчині DMF та присутності K2CO3:  

 

 
3a: R1=Br, R2=H, R3=H, R4=H; 

3b: R1=H, R2=Br, R3=H, R4=H;  

3c: R1=H, R2=H, R3=OCH3, R4=H; 

3d: R1=H, R2=H, R3=H, R4=OCH3 

 

Будова та чистота отриманих сполук була підтверджена методами ЯМР спектроскопії та 

хромато-мас-спектрометрії. Контроль за перебігом реакцій та індивідуальністю речовин 

здійснювали за допомогою тонкошарової хроматографії.  

 

Література 

[1] Аксьонова, І. І., et al. "Синтез та протимікробна активність похідних 4-аміно-5-(4-

третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-тіолу. Фармацевтичний журнал, 2014, 6, 62. 

[2] Ibis, C.; Sahinler Ayla, S., & Yavuz, S. Reactions of quinones with some aryl phenols and 

synthesis of new quinone derivatives. Synthetic Communications, 2019, 49(2), 202-211. 
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СЕМИЧЛЕННІ СУЛЬТАМИ  

В РЯДУ sp3-ЗБАГАЧЕНИХ 1,2-ТІАЗЕПІНІВ 

Помалін М.С., Гись В.Ю., Мілохов Д.С. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail: pomalin@ukr.net 

 

Сультами, циклічні аналоги сульфонамідів, є важливим класом гетероциклічних 

сполук, вони є корисними в різних хімічних галузях, таких як синтетична органічна хімія, 

медична хімія, агрохімія та інші. Сультами володіють широким спектром біоактивності, є 

біоізостерами карбоксильної та амідної груп, що робить їх унікальними фармакофорами для 

створення нових лікарських засобів. Тому отримання та розробка нових підходів до синтезу 

циклічних сульфонамідів є актуальним та перспективним напрямом досліджень.  

У ході дослідження було розроблено синтетичний підхід з отримання семичленних 

сультамів 5. Метод ґрунтується на N-алкілуванні заміщеного метилсульфонаміду 3, з 

наступною циклізацією отриманої сполуки 4 при дії основи, що призводить до утворення 

сультамів 5. Даний метод дозволяє отримати багатофункціональні сультами в три стадії з 

хорошими виходами. 

 
1,2-Тіазепін-6-он-1,1-діоксиди 5 мають в молекулі β-кетосульфонамідний фрагмент. 

Для того щоб продемонструвати можливі модифікації даного класу речовин, було 

досліджено взаємодію тіазепіну 5с з електрофільними та нуклеофільними реагентами. 

Розроблено препаративний метод синтезу нових гетероциклічних систем піразоло- та 

піримідотіазепінів 10, 11. 

 
Таким чином, розроблено метод синтезу гетероциклічної системи 1,2-тіазепін-6-он-

1,1-діоксиду та показано основні напрями подальшої функціоналізації. 

mailto:pomalin@ukr.net
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НЕТИПОВА ВЗАЄМОДІЯ  
β–КЕТОСУЛЬФОНІВ З DAST-РЕАГЕНТАМИ 

Попов І.О.1,2, Добриднєв О.В.1,2 
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; fortresser1@gmail.com 
2Enamine Ltd., 02094, Київ, вул. Червоноткацька, 78; alexey.pierrot@gmail.com 

 

 Диалкіламіносульфур трифториди (DAST-реагенти) 

широко застосовуються в сучасному органічному синтезі 

для деоксофторування карбонільних сполук та спиртів. 

Незважаючи на промислове використання та кількість 

розроблених методів синтезу моно- та гем-дифторопохідних 

на основі DAST-реагентів, вони мають доволі широкий 

невивчений синтетичний потенціал. Як, наприклад, у 

принципово новій реакції електрофільного приєднання по активній метиленовій групі β-

кетосульфонів, яка була досліджена в даній роботі. Нами було показано, що замість 

очікуваного деоксофторування (шлях 

1) може відбуватись приєднання 

диалкіламінотіонового залишку з 

одночасним фторуванням активної 

метиленової групи (шлях 2). Слід 

зазначити, що карбонільна група в 

ході даної реакції залишається 

незмінною. Для субстратів з 

монозаміщеним β-кетосульфоновим 

фрагментом при взаємодії з DAST-

реагентами характерним є розрив С–

С зв’язку з утворенням відповідних 

ацилфторидів (шлях 3). В ході 

вивчення взаємодії DAST, Мorph-DAST та Deoxo-Fluor з β-кетосульфонами різної природи 

ми встановили закономірності проходження реакціі: 

для субстратів з первинним та вторинним алкільним 

замісником біля карбонільної групи (Х = CH3, CH2Alk) 

характерним є деоксофторування (шлях 1); 

для субстратів з третинним алкільним замісником біля 

карбонільної групи (Х = CAlk3) характерним є 

електрофільне фторування та приєднання 

диалкіламінотіонового залишку до активної метиленової 

групи (шлях 2); 

для субстратів з монозаміщеним β-кетосульфоновим 

фрагментом (R1 = Alk) характерним є розрив С–С зв’язку з 

утворенням ацилфторидів та фторованих продуктів 

приєдання диалкіламінотіонового залишка (шлях 3); 

β-кетосульфаміди (Y = NAlk2) реагують аналогічно до β-кетосульфонів; 

β-сульфоестери (Х=OAlk) інертні в дану реакцію не вступають. 

Структури всіх одержаних речовин (більше 40) доведені за допомогою 1H, 13C, 19F ЯМР 

спектроскопії, масспектрометрії та рентгено-структурного дослідження.  
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СИНТЕЗ ПСЕВДОПЕПТИДІВ НА ОСНОВІ НІКОТИНОВОЇ 

КИСЛОТИ З С-4 АМІДОКСИМНОЮ ФУНКЦІЄЮ 

Регеда П.В., Гордієнко О.В. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

вул. Володимирська, 64/13, 01601, Київ 
 

Протягом останніх років амідоксими набирають все більшу популярність як перспективні 

біологічно активні сполуки. Амідоксими є сполуками, що володіють гідроксиімінною та 

амінофункцією біля одного атома карбону, а тому структурно пов’язані з амідинами, амідами 

та гідроксамовими кислотами, що робить їх перспективними білдінг-блоками для синтезу 

різноманітних гетероциклічних систем. На сьогоднішній день з’являється багато досліджень, 

пов’язаних з дизайном ліків, а саме використання амідоксимів як проліків та NO-донорів. 

Метою нашого дослідження було синтезувати псевдопептиди на основі нікотинової 

кислоти з амідоксимною функцією біля С-4 атома кільця піридину, які є ізомерними до 

раніше вивчених С-2 амідоксимів,1 та дослідити, як впливає піридинове кільце на утворення 

пептидного зв’язку та як буде різнитися поведінка ізомерних амідоксимів. 

Для синтезу вихідної 4-ціанонікотинової кислоти був використаний метод літіювання 4-

ціанопіридину,1 оскільки спосіб, аналогічний  отриманню ізомерної 2-ціанокислоти, не дав 

задовільних результатів. Подальший каплінг з (S)-естерами амінокислот та перетворення 

ціано-групи на амідоксимну функцію було здійснено аналогічно способу.1 Проте, через 

надзвичайно гарну розчинність цільових сполук в воді, проводити очистку від триетиламін 

гідрохлориду екстракцією виявилось неможливо, тому для виділення кінцевих сполук була 

використана колонкова хроматографія. 
 

 
 

Порівняння будови проміжних псевдопептидів на основі нікотинової кислоти з С-4 ціано-

групою з 2-заміщеними ізомерами на основі даних ЯМР-спектроскопії та мас-спектрометрії 

дозволяє зробити висновок, що вони так само не схильні до циклізації, і продукти реакції 

переважно існують у вигляді ціано псевдопептидів. Отримані амідоксими будуть досліджені 

на їхню активність в якості NO-донорів. 

 
 

1. Ovdiichuk, O. V.; Hordiyenko, O. V.; Medviediev, V. V.; Shishkin, O. V.; Arrault, A. Synthesis, 2015, 47, 2285-2293. 
2. Cailly, T.; Fabis, F.; Lemaître, S.; Bouillon A.; Rault, S. Tetrahedron Lett., 2005, 46, 135-137. 
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РЕЦИКЛІЗАЦІЯ ПОХІДНИХ (ТІО)ЕНОЛонІТРИЛІВ  
ПІД ДІЄЮ C-НУКЛЕОФІЛІВ ТА 1,2-N,N(O)-БІНУКЛЕОФІЛІВ 

Рижа Н.С., Байдюк А.В., Хиля О.В., Воловенко Ю.М. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  

вул. Володимирська, 64/13; 01601, Київ 
 

Гетарил-2-гетариліденацетонітрили проявляють поліфункціональний характер, що 

дозволяє використовувати їх як синтетичну основу для розробки препаративних методів 

синтезу нових гетероциклічних сполук.[1–3] Електрофільний фрагмент акрилонітрилу, 

присутній у ацетонітрилах1,2, дозволяє здійснювати регіоселективні модифікації за 

допомогою нуклеофільних реагентів різної природи, що приводить до утворення 

конденсованих похідних ціанопіридинів3,4. 

Також метою роботи є отримання тіоаналогів 2-гетерил-2-гетериліденацетонітрилів1 – 

похідних 2, їх модифікація, а також порівняння реакційної здатності оксигено- та 

сульфуровмісних сполук. Наявність тіольної групи розширює перспективи застосування 

отриманих сполук, оскільки препарати, які містять дану функціональну групу, проявляють 

різноманітну біологічну дію. 

 

 
Будову одержаних сполук підтверджено за допомогою фізико-хімічних методів 

дослідження (спектроскопія ЯМР 1Н, 13С, ІЧ, елементний аналіз, мас-спектрометрія).  

Таким чином, гетарил-2-гетариліденацетонітрили є перспективним електрофільними 

синтонами для одержання поліфункціональних азагетероциклів. 
 
1. KhilyaO.V., Volovnenko T. A., Turov A. V., Zubatyuk R. I., Shishkin O. V., Volovenko Yu. M.. Synthesisof 2-hetaryl-2-

(tetrahydrofuran2-yliden)acetonitriles. Chem. Heterocycl. Compd.  2011, 47, 1141–1154.  

2. Мілохов Д. С., Воловенко Ю.М., Вовк А.І., Кононець Л.А. Похідні 6-аміно-2,4-заміщених-5-гетарилпіримідинів, 

спосіб отримання та застосування їх як засобів антибактеріальної, антивірусної та протиракової дії. Патент України № 

104630. Опубліковано 25.02.2014, Бюл. №  

3.Шемеген Р.В., Кулешова О.О., Мілохов Д.С., Добриднєв О.В., Хиля О.В., Воловенко Ю.М. Функціоналізовані 

гетероцикли на основі альфа-азагетарилацетонітрилів. Укр. Хім. Журн. 2017, Т. 1, 26–42  
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НУКЛЕОФІЛЬНА МОДИФІКАЦІЯ ПОХІДНИХ 2-ГЕТАРИЛ-2-

(ТЕТРАГІДРО-2-ФУРАНІЛІДЕН)АЦЕТОНІТРИЛІВ В СИНТЕЗІ 

АЗАГЕТЕРОЦИКЛІВ 

Рожньова Я.Є., Хиля О.В., Шимон Д.А.  
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; rozhnyova.y@gmail.com 

 

Важливе місце в хімії нітрогеновмісних гетероциклів займають похідні піримідину, азолів 

та азепінів, оскільки на їх основі створенні синтетичні лікарські засоби широкого спектру 

фізіологічної дії. 

Метою нашої роботи було дослідження синтетичних можливостей 2-гетарил-2-

(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів 1 у створенні азагетероциклів. Проводилась 

нуклеофільна модифікація як самих нітрилів 1, так і продуктів їх первинної електрофільної 

активації 2,3. В результаті одержано продукти рецклізації 4 – 10.  

 
Будову одержаних сполук встановлено за допомогою фізико-хімічних методів 

дослідження (спектроскопія ЯМР 1Н, 13С, ІЧ, елементний аналіз, мас-спектрометрія). Таким 

чином, функціоналізація 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів з подальшою 

нуклеофільною модифікацією є перспективним підходом для одержання азагетероциклів – 

перспективних об’єктів для подальшого дослідження біологічної активності. 

Література 
1. Хиля О.В., Воловненко Т.А., Воловенко Ю.М. 2-геетарил-2-(тетрагидро-2-

фуранилиден)ацетонитрилы – новые полифункциональные реагенты. В кн.: “Кислород- и 

серусодержащие гетероциклы”. Труды второй международной конфернеции “Химия и биологическая 

активность кислород- и серусодержащих гетероциклов”, - М. – 2003, Т. 1., С. 217-221.  

2. O.V. Khilya, T. A. Volovnenko, A. V. Turov, R. I. Zubatyuk, O. V. Shishkin, Yu. M. Volovenko. 

Synthesis of 2-hetaryl-2-(tetrahydrofuran-2-yliden)acetonitriles. Chem. Heterocycl. Compd. – 2011. – Vol 

47, № 9. – P. 1141–1154.  

3. Шемеген Р.В., Кулешова О.О., Мілохов Д.С., Добриднєв О.В., Хиля О.В., Воловенко Ю.М. 

Функціоналізовані гетероцикли на основі альфа-азагетарилацетонітрилів. Укр. Хім. Журн. – 2017. – 

Т. 1. – С. 26–42.  

mailto:rozhnyova.y@gmail.com
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СИНТЕЗ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ ГІДРОВАНИХ ТІОФЕНІВ 

РЕАКЦІЄЮ [3+2]-ЦИКЛОПРИЄДНАННЯ ТІОКАРБОНІЛІЛІДУ 

Руденко Т.В.1,2, Тимошенко В.М.1, Степанюк О.О.2,  

Михайлюк П.К.2, Толмачов А.О.2 
1 Інститут органічної хімії НАН України 02660, Київ, вул. Мурманська, 5; 

e-mail: tymofiirudenko@gmail.com 
2 ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Єнамін» 02094, Київ, вул. Червоноткацька, 78 

 

Серед різних класів органічних сполук сірки, дигідро- та тетрагідротіофени привертають 

особливу увагу через широке розповсюдження їх кільцевої системи серед натуральних і 

синтетичних речовин з широким спектром біологічної активності. 

Об’єктом нашого дослідження був вибраний сульфід 1, як попередник тіокарбоніліліду 1'. 

Останній генерується в м’яких умовах реакцією 1,3-елімінування (десилілювання), 

промотованою флуорид-йоном. Нами продемонстровано синтетичний підхід до отримання β-

СF3 заміщених тетрагідротіофенів шляхом стереоселективного [3+2]-циклоприєднання 

тіокарбоніліліду до 3,3,3-трифлуоропропенових похідних [1]. 

 
Аналогічно шляхом стереоселективного анелювання тетрагідротіофенового кільця до 

циклічних алкенів загальної формули А було отримано конденсовані аліфатичні кільцеві 

системи загальної формули В. 

 
[3+2]-Циклоприєднанням іліду до ціано- та алкоксикарбонілзаміщених циклоалкіліденів С 

отримано ряд спіроциклів загальної формули D. 

 
Як бачимо, сульфід 1 як попередник тіокарбоніліліду в [3+2]-циклоприєднанні є 

перспективним, зручним і водночас маловивченим реагентом для синтезу 

функціоналізованих будівельних блоків з дигідро- та тетрагідротіофеновими фрагментами – 

нових доступних молекулярних об’єктів для медичної хімії. 

[1] Markitanov Y. M., Timoshenko V. M., Rudenko T. V., Rusanov E. B., Shermolovich Y. G. 3-

Functional substituted 4-trifluoromethyl tetrahydrothiophenes via [3 + 2]-cycloaddition reactions. J. Sulfur 

Chem., 2019, 40 (6), 629–640. 

mailto:tymofiirudenko@gmail.com
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СИНТЕЗ ДИРОДІЄВИХ(ІІ) КОМПЛЕКСІВ  
З ФЕРОЦЕНОВИМИ ЛІГАНДАМИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 ЇХ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 

Ружило І.М.1,2, Лабанде А.2, Пивоваренко В.Г.1  
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
2 LCC, CNRS & Université de Toulouse (UPS, INP)  

31400, France, Toulouse, route de Narbonne, 205; 

illia.ruzhylo@gmail.com 

 

Диродієві(ІІ) комплекси зі структурою типу «гребного колеса» знайшли широке 

застосування в галузі метало-нітренових та метало-карбенових реакцій, таких як 

азиридування, циклопропанування, трансформації ілідів, крос-сполучення та С-Н амінування 

[3].  

Введений фероценовий фрагмент в окисненій формі внаслідок електронного реле може 

посприяти генерації проміжного RhII-RhIII комплексу, який є ключовим каталітичним 

інтермедіатом в С-Н амінуванні, яке відбувається за механізмом PCET (proton coupled 

electron transfer) [4]. 

Метою даної роботи є синтез серії гетеролігандних комплексів 1-4, що містять різні за 

електронною природою фероценові фрагменти, та дослідження їх редокс властивостей.  

 
Схема 1. Синтез сполук 1-4. 

Синтез згаданих комплексів було 

успішно здійснено за наведеною вище 

схемою 1.  Ключовий етапом є заміщення в 

комплексі Rh2(OAc)3(tfa)  лабільної 

трифтороацетатної групи на залишок 

фероценової кислоти. Дослідження 

електрохімічної поведінки методами 

квадратно-хвильової та циклічної 

вольтамперометрії (рис. 1) показало, що  

комплекси 1-4  зазнають двох оборотних 

окисно-відновних реакцій, що є однією з 

основних вимог для їх потенційного 

застосування у каталізі [2]. 
 

 
3 Gouany, F.G. Catalysts. 2017, 7(11). 347. 
4  Kornecki, K.P., Berry, J.F. Chem.: Eur. J. 2011, 17(21), 5827-5832. 

Рис. 1. Циклічна вольтамперометрія сполук 1-4 на 

Pt мікроелектроді, 1 mM розчин в дихлорометані. 
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СИНТЕЗ 1-ГЕТАРИЛКАРБОЦИКЛІЧНИХ  
КАРБОНОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ ПОХІДНИХ  

Сєров Д.І.1,2, Швиденко К.В.1, Джулай І.В.1,2, Назаренко К.Г.1,  

Швиденко Т.І.1, Костюк О.М.1 

 1Інститут органічної хімії НАН України, 02660, Київ, Мурманська, 5; shved1977@ua.fm 
2Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», 03056, Київ, пр. Перемоги, 37.  

 

1,1-Заміщені карбоциклічні сполуки, один замісник у яких арил (гетарил), а інший – 

функціональна група (карбоксильна, аміногрупа), належать до потенційно фізіологічно 

активних речовин (напр., фенциклідин, кетамін). Нами був удосконалений метод синтезу 1-

піридин- і 1-піримідинкарбоциклічних карбонових кислот, що дозволяє отримувати на 

основі доступних реагентів цільові сполуки в мультиграмових кількостях.  

В якості вихідних сполук виступали дигалогенозаміщені піридини та піримідини. У 

реакцію арилювання ми вводили 2(4)-фторозаміщені піридини (1), що містять додатковий 

атом галогену в циклі, і натрієві солі відповідних карбонітрилів (3), отримані дією натрій 

гексаметилдисилазану [1-3]. Отримані нітрили (5) в подальшому були функціоналізовані в 

аміди, карбокислоти (7), амінометильні похідні та аміни. 

 

(X)

N Hal

(CH
2
)n

EWGR

(CH
2
)n

(X)

N
EWG

(CH
2
)n

(X)

N OH

OHal
Hal(H)Hal

1: X = CH;  2: X = N;
3: EWG = CN, R = H, n = 1-3; 4: EWG = CO2Me, R = Br, n = 1; 5: EWG = CN, n = 1-3; 6: EWG = CO2Me, n = 1

1, 2

3, 4

5, 6 7, 8

 
 

У випадку 4,6-дигалогенозаміщених піримідинів (2) використання натрієвої солі 

циклопропанкарбонітрилу виявилося неефективним, тому ми застосували реакцію Негіші 

[4]. Як вихідну сполуку використали менш реакційноздатний метиловий естер 1-

бромоциклопропанкарбонової кислоти (4), як каталізатор – Pd(dppf)Cl2*CH2Cl2 [5]. Отримана 

суміш продуктів моно- і біскаплінгу у співвідношенні 3:1 була нами розділена шляхом 

подвійної перекристалізації. Контрольоване гідрування при атмосферному тиску з 

подальшим омиленням дозволило нам отримати цільову 1-піримідин-4-іл-

циклопропанкарбонову кислоту (8) з високим виходом. При гідруванні спостерігалася 

невелика кількість побічного продукту внаслідок розкриття циклопропанового циклу.  

Отже, арилювання та реакція Негіші можуть слугувати зручними препаративними 

методами синтезу 1-гетарилкарбоциклічних карбонових кислот. 

 

Література 

[1] Vitae pharmaceuticals, inc. WO2011/159760, 2011. 

[2] Syngenta participations ag. WO2014/173921, 2014. 

[3] Klapars A., Waldman J.H., Campos K.R., Jensen M.S. et al. J. Org. Chem., 2005, 70 (24), 

10186-10189. 

[4] Negishi E., Anastasia L. Chem. Rev., 2003, 103 (5), 1979-2018. 

[5] Abide Therapeutics, Inc. WO2019/46318, 2019. 

mailto:shved1977@ua.fm


XXI International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists «Modern Chemistry Problems» 2020 

177 

КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ВЗАЄМОДІЇ 1,3,2-ОКСАЗАБОРОЛІДИНІВ З БОРАНОМ 

Мірошниченко А.П., Шамота Т.В., Шубіна Т.Є. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського», проспект Перемоги, 37, 03056, Київ, Україна 

tshamota@ukr.net 

 

Заключною стадією в квантово-хімічному дослідженні процессу асиметричного 

відновленні прохіральних кетонів BH3 є вивчення останньої структури, що передує процессу 

гідридного переносу – аддукту каталізатор-боран-кетон. У якості карбонільної компоненти 

обран прохіральний метилетилкетон. 

Каталізатор Довжини зв’язків (Å) 

C4-N N-B B-O C4-

C5 

B-H C5-O 

Me-H2-BH3-MeEtK-top 1.525 1.581 1.408 1.536 1.01

8 

1.525 

Me-H2-BH3-MeEtK-

bottom 

1.505 1.581 1.433 1.538 1.20

6 

1.419 

Me-Me2-BH3-MeEtK-top 1.524 1.575 1.402 1.555 1.20

4 

1.438 

Me-Me2-BH3-MeEtK-bott. 1.506 1.586 1.431 1.557 1.20

6 

1.436 

Me-Et2-BH3-MeEtK-top 1.524 1.575 1.404 1.563 1.20

4 

1.438 

Me-Et2-BH3-MeEtK-

bottom 

1.505 1.587 1.433 1.563 1.20

6 

1.436 

Ad-Me2-BH3-MeEtK-top 1.542 1.581 1.398 1.569 1.20

5 

1.442 

Ad-Me2-BH3-MeEtK-bott. 1.516 1.551 1.402 1.580 1.19

9 

1.444 

Ad-Et2-BH3-MeEtK-top 1.545 1.578 1.399 1.573 1.20

5 

1.442 

Ad-Et2-BH3-MeEtK-

bottom 

1.518 1.552 1.404 1.584 1.19

9 

1.442 

Необхідно наголосити, що у результаті взаємодії з молекулою кетону йде викривлення 

планарності боролідинового кільця. У той же час спостерігається зміна довжини зв’язку С-О 

і у молекулі приєднаного кетона (1.23 Å – 1.24 Å) у порівнянні з вільною (1.21 Å). Одночасно 

йде і послаблення зв’язку В-Н у приєднаній молекулі борану (1.21 Å –1.22 Å), що важливо 

для еффективності процесу переміщення гідрид-іона на карбонільний атом вуглецю 

метилетилкетона. 

Порівняння енергій утворення усіх оптимізованих аддуктів вказує на той факт, що реакція 

кетону з bottom-комплексом каталізатор-боран є більш вигідною в порівнянні з аналогічною 

реакцією з участю відповідного top-комплекса. 

Аналізуючи наявні дані можно сказати, що головну роль у наданні високої 

стереоселективності реакції грає адамантильний замісник, що знаходиться поблизу 

реакційних центрів. Саме він забезпечує суттєву різницю в енергіях top- и bottom- комплексів 

для аддуктів каталізатор-боран і каталізатор-боран-кетон. 

 

*робота виконана під керівництвом ст. викл. А.О. Кушка 
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АПКОНВЕРТУЮЧІ НАНОЧАСТИНКИ  
ДЛЯ ТРЕКІНГУ ЛІПІДНИХ ДОМЕНІВ  

НА КЛІТИННІЙ МЕМБРАНІ 

Шекера М.О.1,2, Пшибілла Ф.2, Мелі І.2, Гордієнко О.В.1 

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;  
2 University of Strasbourg, 67081, 4 Rue Blaise Pascal, Strasbourg, France 

jfiekd@gmail.com  

Ліпідні домени (ліпідні рафти) являють собою високовпорядковану частину клітинної 

мембрани з особливими фізичними та біохімічними властивостями та викликають неабиякий 

інтерес у дослідників. Згідно з останніми дослідженнями, ліпідні домени беруть участь у 

таких життєво важливих процесах як імунний сигналінг та взаємодія хазяїн-патоген, а також 

суттєво впливають на розвиток онкологічних та серцево-судинних хвороб. У цій роботі 

зроблено перші спроби оптимізації такого унікального інструменту як лантаноїд-вмісні 

апконвертуючі наночастинки для вивчення вищезгаданих ліпідних доменів. Унікальність 

апконвертуючих наночастинок полягає у здатності трансформувати  падаюче 

низькоенегретичне ІЧ-світло, випромінюючи стабільний, високоінтенсивний та 

неблимаючий флуоресцентний сигнал у видимому діапазоні. 

Із застосуванням підходів біофізики та біоорганічної хімії була розроблена модель 

флуоресцентної мітки, що використовуватиме ядро з апконвертуючої наночастинки у якості 

емітера, вкрите амфіфільним біотинованим полімером та зв’язане авідиновим лінкером зі 

специфічним протеїном, що виконує роль якоря, зв’язуючись із молекулами ліпідного рафту. 

Були проведені дослідження з розробки та оптимізації процедури синтезу біотинованого 

полімеру, полімерного покриття та очистки,  вивчення стабільності ключових властивостей 

наночастинок (оптичні, хімічні, фізичні) у різних умовах, розробка методу добудови 

авідинового лінкеру, а також проведення поверхневих органічних реакцій на наночастинках 

з метою впливу на специфічність зв’язування з мішенню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином відкривається альтернативний шлях для досліджень ліпідних рафтів, який 

дозволяє отримати інформацію щодо їх динаміки, композиції та механізмів функціонування. 
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СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ О-МЕЗИЛЬНИХ ПОХІДНИХ 

ДІЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ 5-(ГІДРОКСИАЛКІЛАМІНО)-1,3-

ОКСАЗОЛ-4-ФОСФОНОВОЇ КИСЛОТИ 

Шишацька Ю.О.1,2, Бруснаков М.Ю.2, Головченко О.В.2, Хиля О.В.1 
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 01601,  Київ, вул. Льва 

Толстого, 12а, shyshatska.yulia15@gmail.com; 
2Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України, 02094, Київ-94, 

Мурманська, o.v.golovchenko@gmail.com  

4-Фосфорильовані 5-аміно-1,3-оксазоли та їх похідні представляють значний  інтерес як 

біологічно активні речовини. Вони проявляють виражену противірусну, судинорозширюючу 

та протиракову активності. З метою подальшого пошуку серед такого типу сполук нових 

перспективних біологічно активних речовин широкого спектру дії актуальним завданням є 

розробка зручних препаративних методів синтезу похідних 5-аміно-1,3-оксазолів, 

дослідження їх властивостей та вивчення механізмів їх утворення.  

Раніше було виявлено, що взаємодія диетилових естерів 1-ациламіно-2,2-

дихлороетенілфосфонових кислот [1], а також 1-ациламіно-2,2-дихлороетенілфосфоній 

хлоридів [2] з аміноалканолами приводить до утворення 4-фосфорильованих похідних 1,3-

оксазолу, які містять в положенні 5 залишки фармакофорних аміноспиртів. Крім того, такі  

сполуки можуть легко розщеплюватися під дією кислотних агентів  з утворенням 

фосфорильованих структур пептидної природи [3]. 

В даній роботі показано, що при обробці оксазолів (I) метансульфохлоридом в основному 

середовищі з високими виходами утворюються сульфонати (II).  Взаємодія сполук (ІІ) з 

тетрабутиламоній галогенідами приводить до заміни мезильної групи на атом галогену. При 

цьому утворюються не відомі раніше похідні 4-фосфорильованих 5-(галогеноалкіламіно)-1,3-

оксазолів (ІІІ). При нагріванні сполук (ІІ) в ацетонітрилі у присутності триетиламіну 

утворюються похідні нової гетероциклічної системи оксазоло[4,5-c][1,5,2]оксазофосфепін-1-

оксиду (IV).  

 
Сполуки (IV) за звичайних умов є стабільними твердими речовинами, але при нагріванні 

їх у 70% оцтовій кислоті відбувається розщеплення 1,3-оксазольного кільця з утворенням 

похідних 1,5,2-фосфепан-2-оксиду (V). Будова всіх сполук добре узгоджується з даними 

елементного аналізу, ЯМР 1H, 13C, 31P спектроскопії та мас-спектрометрії. 
[1] Abdurahmanova E.R., Lukashuk E.I., Golovchenko A.V.  Russ. J. Gen. Chem. 2017. 87. Р. 244–251. 

[2] Абдурахманова Е.Р., Головченко O.В., Броварець В.С.  Журн. орг. фарм. хім. 2016. 14. С. 12-15.  

[3] Golovchenkо O.V., Abdurakhmanova E.R., Brusnakov M.Y., Vladimirov S.O., Shyshatska Y.O., 

Khilya O.V., Volovenko Y.M., Brovarets V.S. Cur. Chem. Lett. 2020. 9. Р. 131–142. 
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ВЗАЄМОДІЯ 1,3,2-ОКСАЗАБОРОЛІДИНІВ З БОРАНОМ 

Мірошниченко А.П., Шамота Т.В., Шубіна Т.Є. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського», проспект Перемоги, 37, 03056, Київ, Україна 

tshamota@ukr.net 

 
1,3,2-Оксазаборолідини утворюють групу гомогенних каталізаторів, які широко 

використовуються в асимметричному синтезі [1]. Енантіоселективне відновлення кетонів, імінів і 

оксимів ВН3, у присутності вказаних сполук є одним з найбільш зручниз препаративних методів 

синтезу енантіомерно збагачених вторинних спиртів і амінів. Розуміння роботи таких 

каталітичних сістем дозволяє розроблювати нові каталізатори, вільні від атомів металлів, а також 

розширювати коло асиметричних реакцій [2,3]. 

Для усіх типів комплексів 1,3,2-оксазаборолідинів з ВН3 при утворенні аддуктів 

спостерігається зміна довжини зв’язку В-Н у зв’язаній молекулі борану в бік збільшення в 

порівнянні з вільним ВН3 (1.19Å, D3h). Оскільки в схемі механізму Корі [4] є реакція 

гідридного переносу, збільшення довжини зв’язку В-Н є необхідною умовою проходження 

реакції асиметричного відновлення. У випадку bottom-комплексів 2 та 4 процес гідридного 

переносу може проходити набагато легше, так як з одного боку в цьому випадку 

спостерігається слабке зв’язування молекули борану в аддукті, а з іншого – збільшення 

довжини зв’язку В-Н. 

 
 

 

Катализатор 

Длины связей (Å) 

C4-N N-B B-O C4-C5 B-H C5-O 

Me-H2-BH3-top 1.509 1.495 1.349 1.538 1.184 1.144 

Me-H2-BH3-bottom 1.493 1.555 1.400 1.550 1.192 1.423 

Me-Me2-BH3-top 1.505 1.495 1.345 1.563 1.185 1.467 

Me-Me2-BH3-bottom 1.505 1.495 1.345 1.563 1.185 1.467 

Me-Et2-BH3-top 1.505 1.496 1.346 1.566 1.185 1.468 

Me-Et2-BH3-bottom 1.497 1.546 1.395 1.576 1.193 1.439 

Ad-H2-BH3-top 1.5536 1.506 1.343 1.552 1.183 1.447 

Ad-H2-BH3-bottom 1.468 1.457 1.358 1.552 1.187 1.443 

Ad-Me2-BH3-top 1.545 1.506 1.340 1.588 1.184 1.470 

Ad-Me2-BH3-bottom 1.471 1.458 1.355 1.583 1.187 1.467 

Ad-Et2-BH3-top 1.547 1.501 1.338 1.601 1.184 1.465 

Ad-Et2-BH3-bottom 1.469 1.456 1.353 1.595 1.187 1.463 

 

Литература: 

[1]   В. А. Глушков, А.Г. Толстиков, Успехи химии, 2004, 73, 6, 632-661. 

[2]   P.Dalko, L.Moisan, Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 5138-5175.  

[3]   P.Dalko, L.Moisan, Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 3726-3748. 

[4]  E.J. Corey, C.J. Helal, Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 1986-2012. 
 

*робота виконана під керівництвом ст. викл. А.О. Кушка 
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ЦИКЛОПРОПАНУВАННЯ ВІНІЛБОРОПІНАКОЛАТІВ  
ЗА УЧАСТІ ДІАЗОМЕТАНУ 

Шувакін С.І.1,2, Хижан О.І.2, Тимцунік А.В.2, Григоренко О.О.1,2 
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail sergshuvakin96@gmail.com 
2 Enamine Ltd., 02094, Київ, вул. Червоноткацька 78; www.enamine.net 

 

Циклопропільний фрагмент є важливим елементом дизайну в медичній хімії та широко 

представлений в лікарських засобах. Наявність цього фрагмента в молекулі накладає 

обмеження на конформаційну рухливість всієї молекули, впливає на її ліпофільність та 

метаболічну стабільність. Похідні циклопропану використовуються в якості зручного 

біологічного зонда для встановлення топології рецепторів та селективності їх підтипів [1]. 

Останні десятиліття привертають увагу циклопропілборонові кислоти та їхні похідні, 

оскільки вони мають значний синтетичний потенціал для створення нових C–C та C–N 

зв’язків. До основних методів синтезу таких сполук належать: 1) Сu(I)-каталізована 

взаємодія алілкарбонатів/алілфосфонатів з біс-боропінаколатом; 2) каталітичне 

гідроборування циклопропенів; 3) циклопропанування алкенілборонатів за реакцією 

Сімонса-Сміта чи за участі діазосполук [2]. Незважаючи на значну увагу до синтезу сполук 

даного класу, літературні дані щодо одержання циклопропілборонових кислот та їхніх 

похідних циклопропануванням відповідних алкенів за участі діазометану є досить 

обмеженими. 

Метою даної роботи є встановлення закономірностей циклопропанування 

вінілборопінаколатів за участі діазометану та синтез циклопропілборопінаколатів. 

Вінілборопінаколати 1 синтезували з карбонільних сполук циклічної та ациклічної 

будови за реакцією бора-Віттіга [3]. Циклопропанування проводилося розчинами 

діазометану в трет-бутилметиловому етері та дихлорометані. В якості каталізаторів 

циклопропанування були використані Pd(OAc)2, Cu(OTf)2, Pd2(dba)3. Структури цільових 

продуктів надійно встановлені за допомогою ЯМР спектроскопії та хроматомас-

спектрометрії. 

  
Результатом роботи є розширення кола субстратів реакції циклопропанування і синтез 

нових циклопропілборопінаколатів. Також були встановлені основні закономірності 

циклопропанування вінілборопінаколатів за участі діазометану. 

Література 

[1] T. T. Talele, J. Med. Chem. 2016, 59, 8712 – 8756. 

[2] J. Carreras, A. Caballero, P. J. Perez Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 2334 –2338. 

[3] M. Kovalenko, D. V. Yarmoliuk et al. Eur. J. Org. Chem. 2019, 5624–5635. 
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ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ N-АРИЛМАЛЕІМІДАМИ  
ЗА sp3 С-H ЗВ′ЯЗКОМ ГІДРОАКРИДИНІВ 

Сметанін М.В., Варениченко С.А., Залізна К.В., Фарат О.К., Марков В.І. 
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна 

smetanin.nikolay13@gmail.com 

 
Раніше авторами вперше було проведено функціоналізацію гідроакридинів акцепторами 

Міхаєля, такими як N-арилмалеіміди. Реакція проходить в некаталітичних умовах 

нагріванням субстратів 1a-c у ДМСО впродовж 4 год при 100–120°С з хорошими виходами. 

Через наявність двох хіральних центрів у реакції утворюється дзеркальна пара 

діастереомерів у співвідношенні 1:1 (S,R/R,S), що доведено за допомогою РСД аналізу [1]. 

 

DMSO

100-120 oC, 4h

1a-c

2a-c

3S,4R/3R,4S

  
де a) R1=H, R2=H; b) R1=NO2, R2=H; c) R1=H, R2=NO2 

 
 

Будова сполуки 2с  

за даними РСД 
 

Враховуючи як практичне значення гідроакридинів, так і новий метод прямого 

перетворення sp3 С–Н зв’язку цих сполук, було розширено кількість прикладів ефективної 

функціоналізації. Вихідні хлоракридини 3d-h отримано перегрупуванням 3,1-бензоксазинів 

під дією формілюючого агенту [2]. У результаті реакції синтезовано (3S/3R)-3-[(4R/4S)-9-

хлоро-гідроакридин-4-іл]-1(-N-арил)піролідин-2,5-діони 4a–h з хорошими виходами. Будову 

сполук 4a–h доведено за допомогою спектральних методів аналізу. 

DMSO

100-1200C, 4 h

3a-h

4a-h

3S,4R/3R,4S

 
де a) n=1, R1=H, R2=H, R3=H; b) n=1, R1=NO2, R2=H, R3=H; c) n=1, R1=H, R2=NO2 R3=H; 

d) n=2, R1=NO2, R2=H, R3=Br; e) n=2, R1=H, R2=NO2 R3=Br; f) n=3, R1=H, R2=H, R3=H; g) n=3, 

R1=NO2, R2=H, R3=H; h) n=3, R1=H, R2=NO2 R3=H; 

 
Література 

[1] Zaliznaya, E.V.; Farat, O. K.; Varenichenko, S. A.; Mazepa, A.V.; Markov, V. I. 

Tetrahedron Lett. 2016, 57, 3485–3487. 

[2] Фарат, О.К.; Залізна Е.В.; Варениченко, С.А.; Марков, В.І. Voprosy khimii i khimicheskoi 

tekhnologii. 2020, 1, 92–94. 
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СИНТЕЗ ТА ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ 

ПОХІДНИХ ТРИЦИКЛО[3.3.0.03,7]ОКТАНУ 

Смирнов О.К.1, Мельников К.П.1,2, Рябухін С.В. 1,2 
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
2 ТОВ НВП «Єнамін» 02094, Київ, вул. Червоноткацька 78. 

 

Аналіз сучасної літератури показує, що критерії відбору для потенційно біологічно 

активних сполук, з розвитком сучасної медичної хімії, все частіше підлягають перегляду та 

доповненню. 

Відомо, що ароматичні фрагменти, і, в першу чергу, бензенове кільце є одим із 

найпоширеніших структурних елементів у складі біологічно активних сполук. Однак, 

протягом двох останніх десятиліть, при пошуку сполук-кандидатів для створення нових 

лікарських засобів, зростаючу увагу привертають молекули з високим показником фракції 

sp3-гібридизованих атомів вуглецю (Fsp3), а також конформаційно жорсткі та об’ємні 

(тривимірні) сполуки. 

Серед відомих біоізостерів похідних бензену можна виділити кубани, заміщені [1.1.1]-

біциклопентани та їхні гетероциклічні аналоги.  

У даній роботі було розроблено препаративно зручний та придатний для 

масштабування підхід до синтезу та функціоналізації маловивчених, станом на сьогодні, 

[3.3.0.03,7] трициклооктанів 8[1] та похідних норадамантану 5[2].  

 
 Одержані сполуки є sp3-збагаченими тривимірними будівельними блоками з низькою 

молекулярною масою, які можуть бути використані як для синтезу бібліотек потенційних 

біологічно активних сполук - міметиків відомих похідних бензену, так і для створення нових 

хемотипів на їхній основі. 

 

[1] Pelayo, C. et al, Tetrahedron Letters, 1996 Vol. 37, # 47, pp8605; 

[2] Nakazaki, M. et al, JOC, 1983, vol.48, #13, p2289. 
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СИНТЕЗ ОПТИЧНО АКТИВНИХ 

НАСИЧЕНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ ПОХІДНИХ 

2-ГІДРОКСИОЦТОВОЇ КИСЛОТИ 

Сосунович Б.С.1,3, Тімохін О.С.1,3, Кучер О.В.2,3 
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; 

 2Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря Національної академії наук 

України 02094, Київ, вул. Мурманська, 1; 
3Enamine Ltd., 02094, м.Київ, вул. Червоноткацька, 78 

sosunovych_bohdan@ukr.net 
 

Оптично активні гідроксикислоти є важливим класом органічних сполук та цікавими 

об'єктами із точки зору синтетичної хімії, оскільки ці поліфункціональні сполуки можуть 

регіоселективно вступати в різноманітні перетворення та використовуватися як білдинг-

блоки. Хіральні α-гідроксикислоти є аналогами молочної кислоти – важливого продукту 

метаболізму, тому, без сумніву, вони є привабливими об'єктами з точки зору вивчення їх 

біологічної активності. Таким чином, розробка простих шляхів одержання цих сполук у 

вигляді індивідуальних енантіомерів є цікавим та перспективним напрямком досліджень. 

Метилові естери рацемічних 2-гідрокси-2-(тетрагідро-2H-піран-4-іл)оцтової та Вос-

захищеної 2-гідрокси-2-(піперидин-4-іл)оцтової кислот були синтезовані за допомогою 

стандартних методик[1] із комерційно доступних альдегідів. Ключовою стадією отримання 

оптично чистих кислот є кінетичне розділення рацемічних 2-гідроксиестерів за допомогою 

Burkholderia Cepacia lipase (Amano PS). 

 
Отримані сполуки можна легко функціоналізувати відповідно до методик, розроблених 

раніше для аналогічних похідних. 

 
Отже, розроблений метод синтезу оптично активних насичених гетероциклічних похідних 

2-гідроксиоцтової кислоти дозволяє досягти високих значень ее (90+) цільових продуктів і 

може бути в подальшому використаний для одержання інших оптично чистих сполук 

аналогічної будови. 
[1] Wilkinson, H. S.; Grover, P. T.; Vandenbossche, C. P.; Bakale, R. P.; Bhongle, N. N.; Wald, S. A.; 

Senanayake, C. H. A New Lithium Alkoxide Accelerated Diastereoselective Cyanation of Ketones. Org. 

Lett. 2001, 3, 553−556 
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СИНТЕЗ 6-ХЛОР-4-R-[1,2]ОКСАЗОЛО[5,4-b]ПІРИДИНІВ 

Толкунов А.С. 
 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії (ІнФОВ) ім. Л.М.Литвиненка, м. Київ, 

02160, Харківське шосе 50, e-mail: andr.tolkunov@gmail.com 

 

Конденсовані гетероциклічні системи, які містять анельований ізоксазольний фрагмент, 

проявляють різноманітну біологічну активність. Вони є селективними агоністами 

дофамінових рецепторів, селективними антагоністами рецепторів γ-аміномасляної кислоти, 

проявляють протигрибкову, протимікробну, протиракову активності. Синтез нових похідних 

[1,2]оксазоло[5,4-b]піридинів важливий в плані вивчення хімії цих сполук, а також їх 

біоактивності. Мета роботи полягала в синтезі невідомих 6-хлор-[1,2]оксазоло[5,4-b]-

піридинів, які є зручними синтонами для подальшої модифікації молекули оксазоло[5,4-

b]піридинів. Похідні 4-R-[1,2]оксазоло[5,4-b]піридин-6(7H)-онів (3а-с) отримані кип'ятінням 

3-метил-1,2-оксазол-5-аміну (1) з етил 4,4,4-трифтор-3-оксобутаноатом (2а), етил 4,4-дифтор-

3-оксобутаноатом (2b) та натрієвою сіллю діетил 2-оксосукцинатом (2с) в оцтовій кислоті. 

 

O
N

NH
2

O O

O

R

O

N

N
H

O

R

O

N

N Cl

R

+

1 2a-c
3a-c

R=CF
3
, CHF

2
,
 
CO

2
Et 

4a-c

PhPOCl
2

CH
3
CO

2
H

 
Конденсація 3-метил-1,2-оксазол-5-аміну (1) з натрієвою сіллю діетил 2-оксосукцинату 

(2с) в оцтовій кислоті веде до суміші 4-етилкарбокси[1,2]оксазоло[5,4-b]піридин-6(7H)-ону 

(3с) і продукту приєднання діетил (2Z)-2-(5-аміно-3-метилізоксазол-4-іл)бут-2-ендіоату (5), 

котрий, ймовірно, має транс-конфігурацію, оскільки його не вдається циклізувати в (3с).  

O
N N

O
O

O

O

O
N

O
O

O
N
H

1 +

53c

2c

 
 

У літературі є вказівка на те, що POCl3 не ефективний в реакціях обміну NHC=O-групи на 

хлор у сполуках типу (3а). [1]. Тому для синтезу (4а–с) ми використовували 

фенілфосфонікдихлорид. При нагріванні сполук (3а–с) з 5-кратним надлишком 

фенілфосфонікдихлориду при 160 °С протягом 4 годин з хорошими виходами отримані 

хлорпохідні (4а–с). Структура сполук (3а–с, 4а–с) була встановлена методами 1Н-, 13С-, 19F-

ЯМР- та мас-спектрометрії. 

 

[1]. Volochnyuk, D.M., Pushechnikov, A. O., Krotko, D. G., Sibgatulin, D. A.,  

Kovalyova, S. A., Tolmachev, A. A. Synthesis, 2003, (10), 1531-1540. 
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СИНТЕЗ ГІДРОКСИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ ШЛЯХОМ 

ОКИСНЕННЯ ЦИКЛОГЕКСАНОНУ 

Толстенко А.Д., Кузнецова К.І., Флейчук Р.І., Гевусь О.І. 
Національний університет «Львівська політехніка» 

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12; rina.sky90@gmail.com  

 

Впродовж останніх років інтенсивно продовжуються дослідження в області одержання 

похідних гідроксикарбонових кислот. Основним напрямком цих досліджень є пошук методів 

синтезу лактонів ω-гідроксикарбонових кислот з використанням доступних окисників, 

зокрема, пероксиду водню. Ці сполуки можуть використовуватись для отримання 

пероксидних ініціаторів для одержання поверхнево-активних речовин. 

Метою даної роботи було одержання ω-гідроксикарбонових кислот на основі 

циклогексанону. 

Раніше було досліджено, що окиснення циклічних кетонів призводить до одержання 

гідропероксикарбонових кислот без стадії утворення лактону [1]. Окиснення циклогексанону 

(1) здійснювали лужним пероксидом водню за кімнатної температури (18 - 24ºС) при 

мольному співвідношенні циклогексанон : пероксид водню : натрій гідроксид, як 1 : 4 : 4. 

Після перемішування протягом певного часу натрій гідроксид нейтралізовували слабким 

розчином соляної кислоти. В результаті утворювалась 6-гідропероксигексанова кислота (2). 

 
Схема 1. Окиснення циклогексанону гідроген пероксидом в лужному середовищі 

 

Одержана 6-гідропероксигексанова кислота (2) була відновлена у водному розчині до 

відповідної 6-гідроксигексанової кислоти (3) при дії натрій гідросульфіту. 

 

OH

O

HOO

2

NaHSO3 OH

O

HO

3  

Схема 2. Відновлення 6-гідропероксигексанової кислоти до 6-гідроксигексанової кислоти 

Реакцію проводили при температурі 15…20ºС, додаючи при інтенсивному перемішуванні 

до 10%-ного розчину натрій гідросульфіту відповідну гідроксикислоту. Відновлення, в 

основному завершувалось за 30 хв., вихід гідроксикислот складав 82-86%. 

Було вивчено вплив умов проведення процесу на вихід та склад продуктів взаємодії. 

Будову отриманих сполук підтверджено даними елементного, функціонального аналізу та ІЧ  

і ЯМР спектрів. 

 

Література 

[1] Синтез та властивості поверхнево-активних мономерів –  похідних гідрокси- та 

амінокарбонових кислот 02.00.03 – Органічна хімія Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата хімічних наук, Львів 2012р 
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Цупрунов О.В.1,2, Трибрат О.О.1, Єсипенко О.А.1,  

Войтенко З.В.2, Кальченко В.І.1 
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Внутрішньохіральні каліксарени мають широкі перспективи застосування як 

енантіоселективні сенсори, хіральні каталізатори асиметричних реакцій, стаціонарні фази 

для хроматографії, зсуваючі реагенти в спектроскопії ЯМР тощо. Однак синтез таких сполук 

складний та багатостадійний. Раніше нами було знайдено оригінальний підхід до побудови 

внутрішньохіральних похідних калікс[4]арену шляхом послідовного 

регіоселективного дебензилювання пропілокси-

дибензоїлоксикалікс[4]арену 1 [1]. Але продукти на всіх стадіях 

утворюються у вигляді енантіомерних пар, які не завжди можливо 

розділити. В цьому плані найкращим був би варіант з використанням 

енантіомерно чистої вихідної сполуку.  

З цією метою нами було розроблено методи синтезу похідних 2 дибензоїлокси-

калікс[4]арену в оптично чистій формі. Виходячи з монозаміщеного фенілетиламіду (S- або 

R-форми) калікс[4]ареноцтової кислоти 3 або з трибензоїлоксикалікс[4]арену 4 з високим 

виходом одержували відповідні діастереомерні пари 2а+2b та 2а+2с, які вдалося розділити 

звичайною перекристалізацією. 

     3                                                                                         2a                      2b 

                   4                                           2a                                     2c 

 

Таким чином були синтезовані в оптично чистій формі стереоізомерні аміди 2а, 2b та 

2с. Структура сполук доведена спектральними методами та РСА. Всі вони мають 

конформацію частковий конус і можуть бути використані для дизайну різноманітних 

внутрішньохіральних похідних калікс[4]арену. 

 

1. Yesypenko O.A., Klyachina M.A., Dekhtyarenko M.V., Pirozhenko V.V., Shishkina 

S.V., Boyko V.I., Voitenko Z.V., Kalchenko V.I. // Supramolecular Chemistry. – 2017. – Vol. 29, 

No.1. – P. 49–58. 
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Ароматичні α-гідроксикислоти та їх похідні є перспективними сполуками в сучасній 

органічній хімії. З одного боку, наявність (гет)ароматичної системи та функціональних груп 

призводить до широкої синтетичної варіативності при синтезі сполук даного типу. З іншого 

боку, молекулярні параметри таких сполук відповідають сучасним вимогам до білдинг-

блоків. Наявність стереоцентру біля функціональної групи дає можливість отримання 

окремих стереоізомерів, які в умовах біологічної системи можуть вести себе по-різному, що 

дозволить проводити хіміко-біологічні дослідження цільових сполук. 

Більшість публікацій щодо ензиматичних методів отримання оптично активних 

ароматичних α-гідроксикислот та їх похідних стосується або лише мигдалевої кислоти [1], 

або методам ензиматичного гідролізу (гет)ароматичних ціангідринів [2]. В представленій 

роботі було реалізовано метод отримання та ензиматичного розділення (гет)ароматичних α-

гідроксиестерів (1) із використанням Burkholderia Cepacia lipase (Amano PS), яка є 

комерційно доступнішою, аніж відповідні нітролази. Вперше було досліджено метод 

ензиматичного розділення гетероароматичних аналогів мигдалевої кислоти із використанням 

ензиму типу ацилази. 

 
В залежності від особливостей хімічної поведінки вихідних субстратів було реалізовано 

один із шляхів отримання рацемічних складних естерів арил(гетарил)гідроксиоцтових 

кислот. Розроблений підхід у більшості випадків дозволяє отримувати оптично активні 

ароматичні α-гідроксикислоти із високим значенням оптичної чистоти (90–100 ее) цільових 

продуктів та успішно використаний для отримання оптично активних гетероциклічних 

аналогів мигдалевої кислоти.  
[1] M. Poterala, M. Dranka, P. Borowiecki, Eur. J. Org. Chem. 2017, 2290–2304. 

[2] Bencze, L. C., Paizs, C., Toşa, M. I., Vass, E., & Irimie, F. D. Tetrahedron: Asymmetry, 2010, 21(4), 

443–450.  
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Оксазольний фрагмент міститься в різноманітних біологічноактивних сполуках та є 

привабливою платформою для синтезу фармацевтичних препаратів.  

Легкий в синтетичному виконанні шлях синтезу алкілятору 3 широко збільшує 

можливості зручного отримання цільових оксазолзаміщених продуктів та водночас скорочує 

кількість проміжних стадій. В нашому випадку, ключовим перетворенням є реакція Віттіга.   

 
 

Даний ланцюг перетворень дав можливість розглянути маловивчене на сьогоднішній день 

питання флуоресцентних властивостей отриманих сполук: перерозподіл електронів при 

збудженні в симетричних бісоксазолах та їх ізоаналогах. Проаналізовано як саме змінюється 

геометрія та порядок зв’язку в молекулі. Отримані результати були співставленні з 

квантовохімічними розрахунками.    
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Сульфонаміди мають велике практичне значення не тільки для органічної, але й для 

сучасної медичної та фармацевтичної хімії, оскільки виступають біоізостерними аналогами 

амідів. Крім того сульфаміди є метаболічно-стійкими сполуками і наразі відомо лише 

декілька ферментів, що здатні розривати SO2–N зв’язкок. Саме тому сульфамідний фрагмент 

входить до складу більш ніж 120 FDA-схвалених ліків. Особливе місце серед сульфонамідів 

займають циклічні представники – сультами. На їх основі створено препарати з 

противірусними, антибіотичними та протизапальними (Оксиками) властивостями. Сультам-

вмісні сполуки також демонструють багатообіцяючі результати у лікуванні діабету та 

ожиріння.  

Отже, розробка простих та ефективних методів синтезу функціоналізованих сультамів є 

актуальною задачею сучасної органічної хімії.  

Дана робота присвячена розробці нового методу синтеза алкіл 1,1-діоксо-ізотіазолідин-3-

карбоксилатів 1 виходячи з доступних естерів α-амінокислот 2. Реакція сульфонілювання 

естерів α-амінокислот 2 β-хлоретилсульфоніл хлоридом супроводжується елімінуванням 

гідроген хлориду, внаслідок чого утворюється вінілсульфамід 3. Далі утворений сульфамід в 

м’яких умовах та з високим виходом алкілуюється за атомом Нітрогену. Продукт 

алкілювання 4 депротонується гідридом натрію в середовищі ДМФА – ацетонітрил і 

одержаний карбоаніон 5 вступає у внутрішномолекулярную реакцію Міхаеля, внаслідок чого 

утворюється алкіл 1,1-діоксо-ізотіазолідин-3-карбоксилат 1. 

 

 

Структура цільових сультамів 1 підтверджена даними 1H та 13С ЯМР спектроскопії та мас-

спектрометрії. Простота у виконанні та доступність вихідних субстратів і реагентів відкриває 

широкі можливості для застосування даного методу в комбінаторного синтезі сполук з 

потенційною біологічною активністю. 
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Похідні хроменового ряду представляють значний інтерес в сучасному органічному 

синтезі, в якості перспективних білдинг блоків для вивчення різного роду хімічних 

перетворень, в тому числі реакцій рециклізації. 

Було розроблено ефективний одностадійний метод синтезу похідних 4Н-хромен-4-імінів 

1a-d, диформіл похідних 4-аміно-2Н-хроменів 3a-b і 4-аміно-2Н-бензо[g]хроменів 5, що 

створило можливість вивчити їх реакційну здатність. 

Спочатку нами було досліджено 

рециклізацію похідних хроменів 1a-d під 

дією ді-N-нуклеофілів [1-2]. 

Основною відмінністю хроменів від 

аналогічних хромонів є перегрупування 

під дією малононітрилу, яке протікає за 

участі іміно групи у циклізації до нових 

похідних 2-аміно-6-(2-гідроксифеніл)-4-

(4-арил) нікотинонітрилів 2a-d (Схема 1). 

Новизна та малодослідженість рециклізації 

похідних 4-аміно-2Н-хроменів 3a-b при взаємодії 

з гідразином до о-гідроксифенільних похідних 

дипіразолів [1] спонукали до вивчення їх 

взаємодії з іншими нуклеофільними реагентами.  

Реакція сполук 3a-b з надлишком 

солянокислого гуанідину дозволила нам 

отримати раніше невідомі похідні 2,2'-діаміно-

4,5'-дипіримідин-6-ілфенолу 4a-b (Схема 2). В спектрі ЯМР 1Н сполук 4a-b сигнали протонів 

–ОН груп резонують в області слабкого поля 14.01 м.д., а також 14.44 м.д., відповідно. 

Сигнали атомів гідроґену аміногруп піримідинових циклів відповідають пікам з хімічними 

зсувами 6.88-7.07 м.д і 7.16-7.11 м.д. 

Взаємодія (4-аміно-2Н-бензо[g]хромен-2-іліден)малональдегіду 5 з солянокислим 

гуанідином протікає аналогічним 

чином (Схема 3). В спектрі ЯМР 1Н 

сигнал протону –ОН групи резонує в 

області 13.71 м.д, у вигляді синглету, 

сигнали атомів гідроґену -СН 

піримідинових циклів відповідають 

пікам з хімічним зсувом 9.12 м.д і 

8.90 м.д . 
 

[1] Zahorulko, S.P., Varenichenko, S.A., Farat, O.K., Mazepa, Okovytyy, S.I., A.V., Markov, V.I. Chem. 

Heterocycl. Compd, 2018, 54, 859–867. 

[2] Zahorulko, S.P., Varenichenko, S.A., Farat, O.K., Mazepa, A.V., Markov, V.I. Monatsh. Chem. 2019, 150, 

1487–1493. 

Схема (1)

, 3-4 h, 

T=50-60oC1a-d

MeOH/(Et)3N

2a-d

a - R1=R2 = H, Ar = Ph; b - R1=R2 = H, Ar = 4-O2NC6H4; c -  R1=R2 = i-Pr, 

Ar = Ph; d - R1=R2 = i-Pr, Ar = 4-O2NC6H4;       

MeONa

, 7-8 h

DMF,MeOH

3a-b 4a-b

a - R = H; b - R = i-Pr

Схема(2)

MeONa

, 7-8 h

DMF,MeOH

35 6

Схема (3)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0_(%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE)
mailto:ZahorulkoSerhii92@gmail.com
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КАТАЛIТИЧНА АКТИВНIСТЬ ПОРИСТИХ КООРДИНАЦІЙНИХ 

ПОЛІМЕРІВ Cu(II) І Fe(III) В ПРОЦЕСАХ ОКИСНЕННЯ 

ЦИКЛІЧНИХ СПИРТІВ ТА КЕТОНІВ ПЕРЕКИСОМ ВОДНЮ І 

МЕТА-ХЛОРНАДБЕНЗОЇНОЮ КИСЛОТОЮ 

Абдуллаєв Е. Н. 

Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України, Київ, Україна 

 

Пористі координаційні полімери (ПКП) 3d-металів розглядаються як перспективні 

каталізатори реакцій окиснення в тонкому органічному синтезі. Використання таких 

каталізаторів дозволяє проводити процеси в умовах гетерогенного каталізу, що спрощує 

відділення каталізатора і очищення продукту. Визначення факторів, що впливають на 

каталітичну активність таких систем, є важливим завданням сучасної фізичної хімії та 

каталізу. 

Метою даної роботи була оцінка і порівняння каталітичної активності PCP Cu3(btc)2 

(відомий як HKUST-1; btc3- 1,3,5-бензентрикарбоксилат) і Fe2(OH)3(btc) в реакціях окиснення 

1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтолу, етил-4-оксоціклогексан-1-карбоксилату, трет-бутил-4-

оксопіперідін-1-карбоксилату і оксан-4-ону перекисом водню та мета-хлорнадбензоїною 

кислотою, що ведуть до утворення призводить α-тетралону і відповідних лактонов (рис. 1). 
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Рис. 1. Рівняння вивчених реакції. 

 

PCPs Cu3(btc)2 і Fe2(OH)3(btc) синтезували 

шляхом електрохімічного розчинення металевих 

Cu або Fe анодів, відповідно, в розчинах, що 

містять H3btc. Реакції окислення органічних 

сполук проводили в присутності суспендованих 

каталізаторів в розчинах в ацетонітрилі при 25 °С 

із надлишком окиснику. Продукти аналізували за 

допомогою 1H ЯМР і HPLC.  

Показано, що у випадку окиснення 1,2,3,4-

тетрагідро-1-нафтолу перекисом водню 

Fe2(OH)3(btc) проявив значно більшу активність 

порівняно з Cu3(btc)2; наприклад, в аналогічних 

умовах вихід α-тетралону був значно вищим у 

випадку Fe2(OH)3(btc). Однак при високому вмісті 

Fe2(OH)3(btc) окислення не припинялося на 

утворенні α-тетралону, та в результаті 

утворювалася суміш продуктів. При використанні 

Cu3(btc)2 як каталізатору процесу окиснення 

1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтолу перекисом водню 

утворюється один продукт реакції – α-тетралон. У 

випадку окиснення 1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтолу 

мета-хлорнадбензойною кислотою активність 

Fe2(OH)3(btc) і Cu3(btc)2 була подібною.  

При окисненні кетонів з гетероатомами та іншими функціональними групами перекисом 

водню як в присутності Cu3(btc)2, так і в присутності Fe2(OH)3(btc), утворювалася суміш 

продуктів, що є результатом розриву вуглеводневого ланцюга.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПІНОВОГО ПЕРЕХОДУ  
У 2D-АНАЛОГАХ КЛАТРАТІВ ГОФМАННА  

МЕТОДОМ МЕССБАУЕРІВСЬКОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ 

Барахтій Д.Д.1, Гіюк В.М. 1,2, Коцюбинський В.О.3, Фрицький І.О.1,2, 

Гуральський І.О.1,2 
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

01601, Київ, Україна, вул. Володимирська, 64/13; 
2 ТОВ «НВП «Укроргсинтез», 02100, Київ, Україна, вул. Червоноткацька, 67; 

3 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,  
76018, Івано-Франківськ, Україна, вул. Шевченка, 57.  

E-mail: diana.barakhtii@univ.kiev.ua 

Здатність деяких 3d4-3d7 металів утворювати бістабільні комплекси, для яких характерна 
значна зміна механічних, оптичних, магнітних та електричних властивостей під дією 
зовнішнього впливу, відома як явище спінового переходу (СП) та привертає увагу в зв’язку з 
широким спектром можливого використання даного ефекту. Нами були синтезовані нові 
сполуки Fe зі СП з використанням 2-фенілпіразину (phpz) в якості ліганду та 
ціанометалатних йонів в якості ко-лігандів. 

Дослідження явища СП та особливостей будови синтезованих сполук проводились 
різноманітними інструментальними методами. У цій роботі СП було охарактеризовано 
методом Мессбауерівської спектроскопії. Наведений метод надає інформацію про центри Fe: 
їх ступінь окиснення та спіновий стан, магнітну поведінку, молекулярну симетрію та 
спотворення, а також динаміку гратки. Спектри були записані за температур існування 
низькоспінового (НС) та високоспінового (ВС) станів комплексу [Fe(phpz)2{Ag(CN)2}2] (90 К 
та 290 К, відповідно), а також за температури плато.  

Квадрупольний дублет (рис. 1а) є характерним для ВС стану (δВС = 1.081(3) мм с-1 і ΔEQ
ВС 

= 1.095(2) мм с-1), лише він спостерігається при 290 К (в області вище температури 
переходу). Нижче температури переходу (90 К) резонансний сигнал (рис. 1б) значно 
відрізняється, його параметри (δНС = 0.488(5) мм с-1 і ΔEQ

НС = 0.005(8) мм с-1) відповідають 
повністю НС стану центрів феруму. В області температур, яка відповідає ділянці плато на 
залежності χMT(T), спостерігається суміш спінових фракцій, адже присутні сигнали, 
характерні для обох спінових станів (співвідношення НС і ВС форм, відповідно, складає 
51(7):48(3) при 147 К та 37(9):62(1) при 169 К).  
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Рисунок 1. Мессбауерівські спектри комплексу [Fe(phpz)2{Ag(CN)2}2] записані за різних умов (а – 

90 К; б – 290 К) 
[1] Hiiuk, V.M. Spin crossover in 2D iron(ii) phthalazine cyanometallic complexes. Dalton Trans., 2020, 

49, 5302-5311. 
[2] Valverde-Muñoz, F.J. Influence of Host–Guest and Host–Host Interactions on the Spin-Crossover 3D 

Hofmann-type Clathrates {FeII(pina)[MI(CN)2]2}·xMeOH (MI = Ag, Au). Inorg. Chem., 2019, 58(15), 
10038-10046. 

mailto:diana.barakhtii@univ.kiev.ua
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ВПЛИВ ПРИРОДИ АНІОНУ  
НА ДЕЯКІ СПЕКТРОСКОПІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

СОЛЕЙ 6,7-ДИГІДРОКСИ-2-ФЕНІЛ-4-МЕТИЛБЕНЗОПІРИЛІЮ  

Барбалат Д.О., Клочкова А.О., Снігур Д.В., Чеботарьов О.М. 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова  

65082, Одеса, вул. Дворянська, 2; alexch@ukr.net 

 

Пошук нових органічних аналітичних реагентів, як для визначення так і для 

концентрування або розділення іонів металів залишається однією з задач аналітичної хімії. 

Заслуговують уваги 2,4-заміщені похідні 6,7- і 7,8-дігідроксібензопірілію завдяки відносній 

простоті їх препаративного синтезу та хіміко-аналітичним характеристикам. Варто 

відзначити, що незважаючи на синтез цих сполук у вигляді відповідних солей (як правило 

хлоридів або перхлоратів) питання щодо впливу природи аніону на властивості продуктів 

взаємодії, та перш за все, їх розчинності не вивчено.  

Солі 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-метилбензопірилію одержували конденсацією 

еквімолярних кількостей бензоїлацетону та пірогалолу А в оцтовій кислоті у присутності 

відповідної кислоти (хлоридної, бромідної, тетрафлуорборатної та хлоратної). Йодиди та 

гексафлуорофосфати отримано обмінною реакцією між хлоридом 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-

метилбензопірилію та калій йодидом або амоній гексафлуорфосфатом.  Чистоту та 

індивідуальність отриманих солей підтверджено методом високоефективної рідинної 

хроматографії (ВЕРХ) з мас-спектральним детектором. 

 Таким чином, мета даної роботи полягає у вивченні впливу природи аніонів: 

хлориду, броміду, йодиду, перхлорату, гексафторфосфату на спектральні характеристики та 

сольватохромію солей 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-метилбензопірилію. 

В ІЧ-спектрах поширеною смугою проявляються валентні коливання ОН-груп при 

3270-3460 см-1, смуга валентних коливань С-Н знаходиться при 2900-3080 см-1. 

Спостерігаються характеристичні смуги при 1623-1630 см-1 (виражені в ІЧ-спектрах) та 1596-

1602 см-1 (інтенсивна в КР-спектрі), які відповідають коливанням С-О і С-С бензопірилієвого 

циклу. Також є смуга скелетних коливань бензольного кільця близько 1000 см-1, середньої 

інтенсивності в КР- і низької інтенсивності в ІЧ-спектрах. Цікаво відзначити, що в ІЧ-

спектрах помітно вплив аніонів на співвідношення інтенсивності смуг коливань C-О і С-С 

бензопіріліевого циклу: в ряду від Cl- до PF6
- зі збільшенням радіуса аніона інтенсивність 

смуги при 1623-1630 см-1 зменшується відносно смуги при 1596-1602 см-1. 

При вивченні електронних спектрів поглинання солей 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-

метилбензопірилію відзначено, що на стан і інтенсивність смуг поглинання впливає не 

тільки природа розчинника (сольватохромія), але і природа аніона-протиіона. Аналіз 

отриманих результатів дозволяє зробити висновок, що величини логарифмів молярних 

коефіцієнтів світлопоглинання в розчинниках різної природи практично лінійно зростають зі 

збільшенням параметра полярності Дімрота-Райхердта ET(30) для всіх досліджуваних солей 

(R2 = 0,80 – 0,90). В розчинах спиртів в переважній більшості випадків спостерігається 

батохромний зсув смуги поглинання порівняно з водним розчином на 2-15 нм, однак для 

ізопропанольних розчинів - гипсохромний зсув на 5-20 нм. Природа аніону істотно не 

впливає на положення максимуму поглинання, а відповідна Δλ не більше 14 нм при переході 

від однієї солі 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-метилбензопірилію до іншої. Молярний коефіцієнт 

поглинання більший в полярних протонних розчинниках (вода і спирти) ніж в апротонних 

розчинниках. Встановлено, що найбільшим молярним коефіцієнтом поглинання серед 

досліджених солей 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-метилбензопірилію характеризується 

гексафторфосфат, який обумовлено його слабокоординуючим впливом, що сприяє більш 

ефективній сольватації органічного катіона.  

 



XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  «Сучасні проблеми хімії» 2020 

196 
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e-mail: yurii.bibik@univ.kiev.ua 

 

Аналоги клатратів Гофманна, що містять азинові ліганди, є перспективним класом сполук 

зі спіновим переходом. Введення таких комплексів у полімерну матрицю дозволяє створити 

нові функціональні матеріали, які під дією зовнішніх факторів здатні змінювати свої 

властивості, у тому числі і механічні.  

Нами були розроблені композитні плівки на основі комплексу зі спіновим переходом 

Fe(pz)Au2(CN)4 (pz = піразин) та полівініліденфториду (ПВДФ) з різним вмістом активного 

комплексу. Отримані плівки було досліджено в оптичних та механічніх експериментах. 

Оптичні вимірювання показали, що в композитах зберігається спіновий перехід з широким 

термічним гістерезисом. Механічний аналіз проводили шляхом розтягування плівки та 

вимірювання напруження, необхідного для підтримки фіксованої довжини плівки при зміні 

температури. Було показано, що спіновий перехід супроводжується помітними ефектами на 

механічній поведінці композиту. 

 
Рис. 1. Температурна залежність механічного напруження для композиту на основі 

[Fe(pz){Au(CN)2}2] та ПВДФ 
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КРЕМНЕЗЕМНІ ГІБРИДНІ МАТЕРІАЛИ-НОСІЇ 

НАНОЧАСТИНОК ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ  
В ЯКОСТІ КАТАЛІЗАТОРІВ 
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1 Національний університет «Києво-Могилянська академія»  

вул. Григорія Сковороди, 2, Київ, 04655; tetianachubarova@gmail.com 
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Мезопористі кремнеземи (МК), що містять наночастинки перехідних металів, мають 

великий інтерес для гетерогенного каталізу, оскільки вони поєднують унікальні фізико-

хімічні властивості наночастинок з добре впорядкованою структурою МК. У випадку 

використання МК як опор для комплексів металів, архітектура мезопористої матриці 

контролює транспортні явища, впливає на селективність каталізованих реакцій і, в той же 

час, гальмує агломерацію активних ділянок [1]. Розуміння ефекту розміру в каталізі 

дозволить налаштувати каталітичну активність та селективність шляхом зміни розміру 

металвмісного компоненту [2].  

Основна мета цього дослідницького проекту - розробити, вдосконалити та оптимізувати 

методи темплатного синтезу МК, що містять наночастинки деяких перехідних металів, 

враховуючи контроль розподілу розміру частинок; вивчити фізичні, хімічні, структурні та 

каталітичні властивості отриманих матеріалів. 

Комплекси перехідних металів, які містять триалкоксисиліл-заміщені ліганди 

(RO)3Si(CH2)3A, R = Me, Et, A = -NH2, -NHCH2CH2NH2, -CN, -SН використовуються в якості 

вихідних сполук (дистальні алкоксисилільні групи (RO)3Si– можуть брати участь у 

подальшій реакції гідролітичної поліконденсації). Під час додавання таких сполук до 

розчину темплату (міцел) відповідні комплекси металів закріплюються на поверхні міцел. 

Використання наших синтетичних підходів дає такі переваги: 1. синтезуються матриці 

бажаного складу та пористої структури; 2. отримані кластери з вузьким розподілом за 

розмірами; 3. кластери металів не агломеровані, а дисперговані через матрицю; 4. є 

можливість безпосередньо впливати на склад кластерів; 5. висока хімічна чистота отриманих 

продуктів; 6. включаються метали в високих концентраціях. 7. здешевлення кінцевих 

продуктів за рахунок заміни дорогих реагентів, спрощення процедури синтезу. 

Детальне вивчення каталітичних властивостей по відношенню до різних органічних 

процесів (Байєр-Вілінгер трансформація циклогексанону в ɛ-капралактам тощо) надасть 

можливість розробити практичні рекомендації для промислового і масштабного синтезу 

такого класу матеріалів. 

 

1. Huirache-Acuna R., Pawelec B., Rivera-Munoz E., et. al. Comparison of the morphology 

and HDS activity of ternary Co-Mo-W catalysts supported on P-modified SBA-15 and 

SBA-16 substrates // Appl. Catal. 2009. 92. P. 168. 

2. Kresge C.T., Leonowicz M.E., Roth Q.J., Vartuli, J.C., Beck J.S., Ordered mesoporous 

molecular sieves synthesized by a liquid template method // Nature, 1992, 359, 710. 



XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  «Сучасні проблеми хімії» 2020 

198 

СИНТЕЗ ТА КРИСТАЛІЗАЦІЯ НАНОПОРОШКІВ 
НА ОСНОВІ ФАЗИ ТИПУ ПЕРОВСКИТУ 

Чудінович О.В., Широков О.В. 
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України 

вул. Кржижановського, 3, м. Київ, 03142, Україна 

е-mail: chudinovych_olia@ukr.net 

 

Останнім часом інтенсивно досліджується та застосовується прозора кераміки на основі 

оксидів рідкісноземельних елементів (РЗЕ). Важливі галузі їх застосування – лазерна, атомна 

та сцинтиляційна техніка, фотоніка, приладобудування, радіоелектроніка, оптоелектроніка, 

машинобудування, хімічна промисловість, металургія, медицина тощо. Оксидна лазерна 

кераміка має високу механічну й хімічну стійкість з хорошою технологічністю та низькою 

вартістю виготовлення. Існуючі підходи до отримання оптичних керамік базуються на 

методах синтезу та консолідації нанодисперсних порошків з високорозвиненою поверхнею, 

що мають високу активність до спікання. 

Отримання нанопорошків оксидних фаз LnLn'O3 (Ln, Ln' = РЗЕ) зі структурою типу 

перовскиту проводили термічним розкладом прекурсорів, які синтезовано методом 

гетерогенного осадження із нітратних розчинів РЗЕ у розчині аміаку з сечовиною. 

Синтезовані прекурсори та продукти їх термічного розкладу досліджено за допомогою 

фізико-хімічних методів: адсорбційно-структурного, рентгенофазового (РФА), електронної 

мікроскопії та ін. 

Встановлення температурних інтервалів кристалізації оксидних матеріалів та границь їх 

морфологічної стійкості є одним з найбільш важливих завдань. Дифрактограми 

нанопорошків, оброблених при різних температурах, представлено на рис. Прекурсор та 

продукти його термообробки в інтервалі температур до 500 °С є рентгеноаморфними, на що 

вказує характерне гало (2θ = 25-35° та 40-60°) у спектрах рентгенівської дифракції. З 

підвищенням температури відпалу (від 680 °С) зростає інтенсивність дифракційних піків, а їх 

ширина на половині висоти зменшується, що свідчить про підвищення середнього розміру 

кристалітів та отримання осадів різного фазового складу. Вид спектру рентгенівської 

дифракції при 720 - 1100 °С типовий для матеріалів, що мають високу досконалість 

кристалічної структури (відсутність гало в області малих кутів та істотно більш висока 

інтенсивність дифракційних піків).  

 
 

Рис. Дифрактограми нанопорошків, оброблених при різних температурах 
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Several strategies were reported for the nanostructured conducting polymers synthesis, including 

template-based, template-free and physical approaches, for example, electrospinning. The 

electrochemical polymerization technique is very useful for producing thin polymer films on 

different surfaces, because of its simplicity. This method enables to influence the resulting polymer 

properties by reaction conditions. In addition, the polymer films can be synthesized directly on the 

electrode surface. Particularly interesting (for creating optical sensors) is applying active films to 

optically transparent electrodes, for example, SnO2 electrode. Moreover, electrochemical synthesis 

technique allows obtaining a simultaneously doped conductive polymer, the deposition of insoluble 

polymers, uniform coating and easy electrochemical control of the film thickness. 

Poly(2-aminothiazole) (PAT) is an electrically conductive conjugated polymer that has a lot of 

valuable properties, in particular anticorrosive, antimicrobial and antitumor activities, heavy metal 

sensing applications [1, 2]. 

In this study, the features of 2-aminothiazole electrodeposition on the optical transparent 

electrode covered with conductive SnO2 layer and on the platinum sheet, as working electrodes 

have been investigated. Polymerization mechanism including the oxidation and reaction of -NH2 

group were suggested for the electrochemical polymerization of aminothiazole and its derivatives 

[3, 4]. Thin films of PAT were obtained from aqueous solution of 2-aminothiazole (AT) in cyclic 

potential sweeping mode at the presence of ammonium oxalate as electrolyte. The multiple cyclic 

voltammogram showed that electrooxidation of AT on the optical transparent electrode take place 

during first potential sweep at the peak potential E = 1,0 V (versus Ag/AgCl reference). This  peak 

disappeared after the first cycle and in second - a new peak at E = 0.7 V appeared. While on the 

platinum sheet only peak at E = 0.7 V is observed. The peak current and potential value did not 

change in subsequent cycles on both electrodes. In the result of the electrosynthesis during 20 

cycles, a light yellow-brown polymer film was formed on the working electrode surface. At the 

presence of sulfuric acid as electrolyte the film did not formed on the optical transparent electrode, 

covered with conductive SnO2 layer, but was obtained on platinum electrode. Electrooxidation takes 

place at the peak potential E = 1,2 V.  

Electrochemical activity of the PAT film depending on the scan rate at the presence of 0,5 M 

sulfuric acid or  0,3 M ammonium oxalate as electrolyte was studied. Two peaks, anodic (E = 1 V) 

and cathodic (E = 0.25 V), were obtained in sulfuric acid solution, and only anodic (E = 0.9 V) at 

the presence of ammonium oxalate. The peak current increased with increasing of scan rate. Linear 

dependence between the peak current and the scan rate at 0.5 degree was obtained, which can be 

explained by diffusion limitation of electrochemical processes in PAT film. The obtained results 

will be used for development new sensor films for heavy metals and toxic gases detection. 

[1] Solmaz, R., Kardas, G. Electrochemical synthesis and characterization of poly-2-

aminothiazole. Progress in Organic Coatings. 2009, 64, 81–88. 
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electrochemical oxidation of 2-Thiazolamine and 2-Oxazolamine on a platinum wire as 

working electrode. Journal of Physics: Conf. Series. 2018, 1119, 012006. 

[3] Dubrovskyi, R. A., Aksimentyeva, O. I. Anodic synthesis and properties of 

polyaminithiazole. Electrokhimia. 2008, 44, 252-255. 
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Безводний молібдат цинку є напівпровідником, який застосовують в газових сенсорах, 

фотолюмінісцентних пристроях, а також у каталізі. Зазвичай, його наноструктурні форми 

отримують у водному середовищі з розчинних солей молібдену та цинку, що веде до 

формування кристалогідрату ZnMoO4·0.8H2O, як проміжного продукту. Безводна сіль і 

кристалогідрат дещо відрізняються структурою і властивостями, тому існує проблема 

встановлення співвідношення ZnMoO4·0.8H2O та ZnMoO4 у продукті синтезу.  

Метою нашої роботи було вивчення термічної стійкості ZnMoO4·0.8H2O в інертному 

середовищі (Ar) і його термопрограмованого відновлення, яке проводили в суміші H2-Ar. 

Температурний інтервал досліджень становив 30-800°C, швидкість нагріву 5°C/хв. Зразок 

ZnMoO4·0.8H2O було синтезовано з використанням оксидів ZnO та MoO3 у водному 

середовищі із застосуванням диспергатора УЗДН-А. Отриманий зразок попередньо було 

досліджено за допомогою РФА, СЕМ, ТЕМ та ІЧ-спектроскопії. 

При відновленні синтезованого з оксидів ZnMoO4·0.8H2O (рис. 1 а) можна виділити 

чотири ефекти втрати маси, які складають 1,8; 4,0; 9,3 і 47,1 мас%, відповідно. Нагрівання 

ZnMoO4·0.8H2O в аргоні (рис. 1 б) супроводжується двома вираженими ефектами втрати 

маси: 1,8 і 4,0 мас%. Порівняння цих двох експериментів дозволяє віднести перші два ефекти 

втрати маси при Т1=105°С і Т2=225°С (рис. 1 а,б) до десорбції кристалізаційної води, а інші 

до відновлення (рис. 1 а). Сума перших двох ефектів становить 5,8%, що з хорошою 

точністю відповідає вмісту кристалізаційної води у ZnMoO4·0.8H2O (6,0 мас%). Одержані 

результати підтверджують утворення фази кристалогідрату ZnMoO4·0.8H2O в результаті 

ультразвукової обробки суміші ZnO і MoO3·у водному середовищі. Синтезована фаза містить 

дві форми кристалізаційної води: одна практично повністю видаляється до 150°С, а друга 

десорбується в температурному інтервалі 150-280°С. 

Таким чином, ультразвукова обробка суміші ZnO і MoO3·у водному середовищі дозволяє 

одержати фазу ZnMoO4·0.8H2O без домішок інших елементів, що неможливо з 

використанням традиційного методу синтезу. Термічний аналіз в температурному інтервалі 

30-300°С може бути використаний для кількісного визначення співвідношення 

ZnMoO4·0.8H2O і ZnMoO4 в продуктах синтезу. 

 
Рис. 1. ТГ (1) і ДТГ (2) криві для ZnMoO4·0.8H2O: а – термопрограмованне відновлення 

в суміші Ar-H2, б – нагрівання в Ar 
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Явище самодовільної асоціації молекул поверхнево-активних речовин у розчині, що 

супроводжується утворенням термодинамічно стійких супрамолекулярних структур, 

знайшло широке застосування в різних областях науки та промисловості (розробка 

фармацевтичних препаратів, миючих засобів, фарбування волокон та тканин, тощо). 

Впродовж останніх десятиліть значна увага зосереджена на золь-гель синтезі мезопористих 

кремнеземів типу МСМ-41 з використанням рідких кристалів міцелярного середовища як 

темплату. Це зумовлено попитом на створення сорбентів, носіїв біологічно-активних 

молекул, каталізаторів та сенсорів на основі МСМ-41, що характеризується унікальними 

структурними характеристиками, здатністю до хімічного модифікування поверхневого шару, 

термічною стійкістю та біосумісністю. 

У даній роботі здійснено кондуктометричне та спектрофотометричне дослідження 

змішаної міцелярної системи на основі довголанцюгової четвертинної амонієвої солі, 

цетилтриметиламоній броміду (ЦТАБ), та кислотного азобарвника − метилового червоного 

(МЧ). Мета даної роботи полягала у детальному вивченні впливу МЧ на процес 

міцелоутворення ЦТАБ при рН 10 (визначення критичної концентрації міцелоутворення 

(ККМ), термодинамічних параметрів, константи зв’язування, коефіцієнту розподілу МЧ між 

водною фазою та міцелою, локалізації барвника у структурі міцели), підтвердженні 

принципової можливості використання змішаної міцелярної системи МЧ−ЦТАБ як темплату 

у золь-гель синтезі МСМ-41 та визначенні її впливу на структурні характеристики 

синтезованого кремнеземного матеріалу. 

Згідно результатів кондуктометричних досліджень, вбудовування азобарвника у міцели 

ЦТАБ приводить до зменшення ККМ. Встановлено, що процес міцелоутворення зі 

зростанням температури ускладнюється через послаблення взаємодії всередині міцел у 

зв’язку зі збільшенням кінетичної енергії компонентів. Термодинамічні параметри, 

розраховані за даними кондуктометричних досліджень, доводять, що процес 

міцелоутворення відбувається самодовільно в усьому вивченому діапазоні температур 

(ΔGo<0) та супроводжується збільшенням ступенів свободи (ΔSo>0) внаслідок розчинення 

МЧ у міцелах ЦТАБ. Величини константи зв’язування та коефіцієнту розподілу, розраховані 

за даними спектрофотометричних досліджень з використанням рівнянь 

Бенеші-Гільдебрандта та Кавамура, свідчать про те, що молекули МЧ орієнтовані в напрямку 

від оболонки до ядра міцели. Вбудовування МЧ у міцелу ЦТАБ відбувається в результаті 

електростатичної взаємодії між дисоційованою карбоксильною групою молекули 

азобарвника та позитивно зарядженою четвертинною амонієвою групою ЦТАБ. Інша 

частина молекули азобарвника спрямована всередину міцели завдяки гідрофобним 

взаємодіям та розташовується вздовж вуглеводневих ланцюгів ЦТАБ. 

Використання змішаних міцел МЧ−ЦТАБ у золь-гель синтезі приводить до формування 

аміновмісного кремнезему типу МСМ-41 з досконалішою мезопористою структурою, 

порівняно з матеріалом, одержаним у присутності ЦТАБ. Результати рентгеноструктурного 

аналізу свідчать про більш виражений дальній порядок кремнезему, одержаного за участі 

змішаних міцел як темплату, а дані низькотемпературної адсорбції−десорбції азоту доводять 

суттєве зростання питомої поверхні, загального об’єму пор та зменшення діаметру пор. 
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Буршинова кислота сприятливо впливає на організм і сприяє поліпшенню клітинного 

дихання, підвищуючи насичення клітин печінки киснем. Одним із шляхів створення 

медичних препаратів з регульованою швидкістю вивільнення активних компонентів є 

розробка композитних систем, в яких діюча речовина утримується на поверхні мінеральних 

носіїв шляхом адсорбційних взаємодій. При цьому варіювання насипної щільності носія і 

гідрофобною-гідрофільних характеристик композитної системи дає можливість в широких 

межах впливати на її адсорбційні властивості. 

Метою цієї роботи було встановлено впливу складу композиту, насипної щільності та 

вмісту води, використовуваної в процесі виготовлення, на текстурні характеристики 

композитних систем, створених на основі бурштинової кислоти і аморфних кремнеземів. 

Незважаючи на підвищення насипної щільності в гідроущільненні кремнезему, його питома 

поверхня залишається високою і становить 278 м2/г. Показано, що після механічних 

навантажень, необхідних для іммобілізації БК на поверхні А-300, насипна щільність 

композиту змінюється слабо і становить 240 мг / см3, а питома поверхня зменшується до 172 

м2/г. Одночасно відбувається зменшення сумарного об'єму пор (Vp), який викликаний 

зменшенням обсягу мезопор (Vmeso) при деякому зростанні обсягу макропор (Vmacro) 

(табл. 1). Однак, якщо композит додатково ущільнюється з рівним за масою кількістю води, 

то його питома поверхня зростає до 219 м2 / г за рахунок зростання питомої поверхні (Smeso) 

і обсягу мезопор при одночасному скороченні поверхні (Smacro) і обсягу макропор. 

Можливо, в процесі іммобілізації сухої кислоти на поверхні кремнезему,її 

тонкодисперсна фракція розташовується в вузьких міжчасткових проміжках, зменшуючи 

доступну для азоту поверхню композиту в порівнянні з вихідним кремнеземом. 

Таб 1. Склад і текстурні характеристики вивчених зразків.  

No CA-300 

(мас.%) 

CAM-1 

(мас.%) 

SA 

(мас.%) 

SБЭТ 

(м2/г) 

Smeso  

(м2/г) 

Smacro  

(м2/г) 

Vp 

(cм3/г) 

Vmeso 

(cм3/г) 

Vmacro 

(cм3/г) 

1b 100 - - 278 163 31 1.492 1.082 0.389 

2a 90 - 10 172 141 27 1.098 0.690 0.405 

3b 90  10 219 212 1 0.702 0.677 0.022 

4 - 100 - 172 142 23 0.799 0.332 0.462 

5a - 90 10 128 99 29 0.801 0.350 0.450 

6b - 90 10 135 126 8 0.681 0.534 0.145 

7a 50 50 - 200 155 30 0.910 0.456 0.449 

8a 45 45 10 165 135 24 0.894 0.523 0.366 

9b 45 45 10 160 152 6 0.849 0.746 0.101 

10b 50 50 - 216 201 8 0.756 0.596 0.155 

Note. а-сухі композити, b - вологі  композити (h = 0.9 г води / 1 г композиту); внесок мезо- 

(Vmeso і Smeso), і макропор (Vmacro і Smacro) розраховувалися інтеграцією залежностей fV 

(R) і fS (R) при 1 нм <Rmeso <25 нм, і 25 нм <Rmacro <100 ні, відповідно. 

Показано, що на основі гідрофільного і гідрофобного кремнеземів та їх суміші 1/1 

методом дозованих механічних навантажень можуть бути отримані композитні системи з 

бурштинової кислотою, в яких значна частина БК розподіляється в нанорозмірних 

міжчасткових зазорах кремнеземів. Залежно від способу приготування композиту 

змінюються такі текстурні параметри, як питома поверхня і об'єм пор. 
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Ферумвмісні комплексні сполуки зі спіновим переходом (СП) займають важливе місце 

серед різноманітних матеріалів-перемикачів. Особливу увагу привертають комплекси, що 

характеризуються широкою петлею термічного гістерезису, центрованою при кімнатній 

температурі. Бістабільність, висока відтворюваність СП в послідовних циклах та 

привабливий робочий температурний діапазон робить їх перспективними для практичного 

застосування (наприклад, як активні елементи пристроїв зберігання та відображення даних 

завдяки притаманному їм «ефекту пам’яті»). Наявність гістерезису є результатом високої 

кооперативності між спіновими центрами. Отже, дослідження кінетичних параметрів 

переходу та їх впливу на гістерезис має важливе значення для кращого розуміння явища СП 

з метою отримання матеріалів з необхідними характеристиками [1]. 

Використовуючи оптичну мікроскопію, нами були проведені кінетичні дослідження для 

монокристалів ферумвмісного комплексу складу [Fe(1,6-naphthy)2(Ag(CN)2)2], якому 

властивий різкий перехід з широким термічним гістерезисом (19 K), центрованим при 297 K 

[2]. Вимірювання інтенсивності пропускання від температури продемонстрували помітну 

залежність ширини гістерезису від швидкості проведення експерименту, особливо для 

режиму охолодження (рис. 1). Це свідчить про значні кінетичні ефекти при перебігу СП в 

даному функціональному матеріалі-перемикачі. 

 
Рис. 1. Температурна залежність нормалізованого пропускання монокристалів. 

 

[1] Brooker, S. Spin Crossover with Thermal Hysteresis: Practicalities and Lessons Learnt. 

Chem. Soc. Rev. 2015, 44 (10), 2880–2892. 

[2] Hiiuk, V. M.; Shova, S.; Rotaru, A.; Ksenofontov, V.; Fritsky, I. O.; Gural’skiy, I. A. Room 

Temperature Hysteretic Spin Crossover in a New Cyanoheterometallic Framework. Chem. 

Commun. 2019, 55 (23), 3359–3362. 

mailto:v.hiyuk@ukma.edu.ua
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Water oxidation powered by sunlight, at preferentially ambient temperature and fairly neutral 

pH, is the main bottleneck for direct conversion of solar energy into molecular hydrogen as a solar 

fuel through photochemical water splitting. Ruthenium and iridium oxides are well-known 

heterogeneous water oxidation catalysts (WOC). The most efficient homogeneous WOCs rely on 

the complexes of the same noble metals. Due to scarcity of Ru and Ir, there is considerable interest 

in the use of cheap base metal complexes for water oxidation. Extensive efforts have been devoted 

to develop homogeneous WOCs based on cobalt, manganese, copper, nickel, and iron.  

Here we report we report the photochemical water oxidation catalysed by water-stable FeIV 

clathrochelate complex Na2[FeIV(L–6H)]·2H2O (1), where L is the ligand constructed by linking 

three oxalodihydrazide residues with six methylene bridges.1 Mössbauer, EPR spectroscopy and 

DLS experiments show that the molecular catalyst remains intact during water oxidation and no 

low-valent iron species are formed. The cyclic voltammograms (CV) of 1 carried out in borate 

buffer at pH 8.0 display a quasi-reversible feature at E1/2 = +0.92 V versus normal hydrogen 

electrode (NHE) corresponding to the FeV/FeIV couple. This is followed by an oxidative process 

starting at +1.15 V versus NHE that we assign to water oxidation (Fig. 1a). For the anodic peak, the 

current Ip is linearly dependent on v1/2 (where v is scan rate in mV s−1) (Fig. 1b) that indicates a 

diffusion process in solution. The onset of the catalytic wave appears at an overpotential of 0.39 V. 

The activity of 1 in photochemical water oxidation was evaluated using the molecular 

photosensitiser [Ru(bpy)3](ClO4)2 and excess amount of electron acceptor Na2S2O8 in a buffered 

aqueous solution. At a concentration of 1 = 0.5 μM, oxygen evolution was observed with a TON = 

365 using a standard Clark electrode. Subsequent kinetic experiments revealed that the initial rates 

of oxygen evolution had a linear dependence on the catalyst concentration indicating a pseudo-first 

order reaction. From this, a TOF = 2.27(6) s−1 can be derived that reflects considerably higher 

reaction rates with respect to other iron-based molecular WOCs. To the best of our knowledge, it is 

the highest TON observed for mononuclear iron complexes in photochemical water oxidation.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fig. 1. (a) Cyclic voltammograms of 1 (0.25 mM) at pH 8.0 recorded at scan rates v from 10 to 1000 mV s-1, and 

background (grey line). The molecular structure of 1 is inserted. (b) Peak current Ip as a function of v1/2 for catalytic 

water oxidation. 

[1]  S. Tomyn, S. I. Shylin, D. Bykov, V. Ksenofontov, E. Gumienna-Kontecka, V. Bon and I. 

O. Fritsky, Nat. Commun., 2017, 8, 14099. 
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Одержання плівок на основі TiO2 простим, легко відтворюваним методом та визначення 

оптимальних умов для одержання зразків з високою каталітичною та фотокаталітичною 

активністю залишається актуальною задачею в області фізичної хімії. В даній роботі 

використовували золь-гель метод, який дозволяє варіювати структуру зразків на стадії 

синтезу, пористість та розмір частинок, забезпечує рівномірність розподілу складників в 

багатокомпонентних плівках.  

Формування золю для синтезу мезопористих плівок відбувалось з застосуванням ізо-

пропанольного розчину пороутворювача, Рluronic P123, ацетилацетону, НСlО4 конц.,        

Ti(i-Pro)4, сечовини (CO(NH2)2), ацецилацетонату платини(ІІ) Pt(асас)2. Проста процедура 

формування золю у випадку непористих плівок здійснювалась з застосуванням 

ізопропілового спирту, Ti(i-Pro)4, сечовини (CO(NH2)2) і Pt(асас)2, розчиненого у розчині 

ацетону. Трьохшарові плівки одержували наступним чином: кожний нанесений шар 

поступово прожарювався до 200 °С протягом 10 хв. та при 200 °С – 20 хв. Для одержання 

плівок з наночастинками Pt, кожний шар після ТО при 200 °С додатково піддавався УФ 

опроміненню. В обох випадках, останній третій шар прожарювався при 450 °С (швидкість 

нагріву для мезопористих і непористих зразків становила 0,05 і 0,14 °/с, відповідно). 

Оптичні характеристики мезопористих і непористих плівок різко відрізняються: незначне 

поглинання в області 350-450 нм, звув краю смуги поглинання у довгохвилюву область 

свідчить про формування частинок малого розміру у випадку мезопористих плівок; 

високоінтенсивне поглинання в видимій частині спектру спостерігається для непористих 

плівок.  

Формування мезопористої і непористої структури плівок після ТО при 450 °С 

підтверджується знімками поверхні зразків, одержаних скануючим електронним 

мікроскопом. 
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Матеріали зі спіновим переходом є групою речовин, що здатні змінювати свою 

електронну конфігурацію під впливом різноманітних зовнішніх факторів, таких як зміна 

температури або тиску, ефект світлового опромінення, гостьових молекул або магнітного 

поля. При перемиканні спінового стану спостерігається різка зміна магнітних, оптичних, 

механічних, електричних та інших властивостей даних матеріалів.[1] У зв’язку з цим 

сполуки зі спіновим переходом мають перспективу застосування у якості активних елементів 

хімічних сенсорів, мікроелектромеханічних систем, дисплеїв тощо. Одним з найбільших 

класів сполук зі спіновим переходом є аналоги клатратів Гофманна, що мають загальну 

формулу [Fe(L)n{M(CN)x}y], де L – N-донорний ароматичний ліганд. 

У даній роботі нами було отримано дві нові координаційні сполуки FeII, що належать до 

класу аналогів клатратів Гофманна: [Fe(2-метилпіразин)2{Ag(CN)2}2] і [Fe(2-

метилпіразин){Au(CN)2}2]. Залежність спінового стану від температури у даних сполуках 

було досліджено за допомогою магнетометрії та Мессбауерівської спектроскопії.[2] Було 

показано, що у комплексі на основі ауруму відбувається незавершений спіновий перехід у 

декілька етапів з ТСП1 = 170 К та ТСП2 = 308 К.  В той самий час комплекс на основі 

аргентуму є високоспіновим в усьому температурному діапазоні (Рис. 1а). Структурні 

дослідження показали, що каркаси даних сполук утворюються ціаногетерометальними 

шарами. У випадку комплексу з Au, 2-метилпіразин виступає містково-бідентатним лігандом 

і з’єднує дані шари в 3D-каркас (Рис. 1б). В той самий час у комплексі з Ag даний ліганд – 

монодентатний, тому утворюються лише 2D координаційна структура. У комплексі на основі 

Ag слабкі взаємодії (Ag∙∙∙π, Me∙∙∙π та Ag∙∙∙N) відповідають за дуже велике аксіальне 

видовження поліедру FeN6, що ймовірно є причиною стабілізації високоспінового стану 

комплексу. 

 
Рис. 1. (а) Залежність  χMT від температури для комплексів [Fe(2-

метилпіразин)2{Ag(CN)2}2] і [Fe(2-метилпіразин){Au(CN)2}2]. (б) Зображення кристалічної 

структури [Fe(2-метилпіразин){Au(CN)2}2]. 
[1]  Gütlich, P.; Gaspar, A.B.; Garcia, Y. Spin State Switching in Iron Coordination Compounds. 

Beilstein J. Org. Chem. 2013, 9, 342–391.  

[2]  Shylin, S.I.; Kucheriv, O.I.; Shova, S.; Ksenofontov, V.; Tremel, W.; Gural’skiy, I.A. Hofmann-Like 

Frameworks Fe(2-Methylpyrazine)n[M(CN)2]2 (M = Au, Ag): Spin-Crossover Defined by the 

Precious Metal. Inorg. Chem. 2020, 2, acs.inorgchem.0c00627.  
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Реакція Гевальда використовується для синтезу 2-амінотіофенів з кетонів, сірки та 

малонодінітрилу і проходить у 2 стадії: на першій стадії відбувається взаємодія між кетоном 
та малонодінітрилом за реакцією Кневенагеля, а на другій стадії утворений аддукт взаємодіє 
з сіркою [1]. Перша стадія процесу може відбуватись як  на кислотних, так і основних 
центрах, в той час як друга стадія – виключно на основних центрах. Перспективними 
каталізаторами даного процесу є ієрархічні цеоліти, доповані сполуками з основними 
властивостями, зокрема, сполуками цезію. За рахунок розвинутої зовнішньої поверхні 
цеолітних матриць можна очікувати високу дисперсність активних центрів та їх доступність 
для об’ємних молекул субстратів та продуктів.  

Синтезовано ряд ієрархічних  цеолітів структурних типів BEA (наношари (нш.) та 
наногубки (нгуб.)) та MOR (наношари та наноголки (нг.)) з використанням в якості 
структуро-спрямовуючих агентів т.зв. Gemini-ПАР. Цезієві форми вказаних цеолітів були 
одержані шляхом іонного обміну з карбонатом цезію. Каталітичні властивості синтезованих 
матеріалів досліджено в процесі перетворення циклогексанону (1) в 2-аміно-4,5,6,7-
тетрагідробензо[b]тіофен-3-карбонітрил (3) (рис.1). Високий вихід цільового продукту 
досягається для Cs-вмісних ієрархічних цеолітів структурного типу BEA, причому у випадку 
Cs-BEA_нгуб досягається кількісне перетворення кетону у цільовий продукт. Для Cs-MOR, 
незважаючи на високі значення конверсії 1, вихід цільового продукту є меншим, вірогідно, за 
рахунок меншої концентрації цезію в зразку. 

 
Рисунок 1. Перетворення циклогексанону  в 2-аміно-4,5,6,7-тетрагідробензо[b]тіофен-3-

карбонітрил (3) 
Таблиця 1 – Каталітичні властивості Cs-вмісних цеолітів BEA в процесі перетворення 

циклогексанону (1) в 2-аміно-4,5,6,7-тетрагідробензо[b]тіофен-3-карбонітрил (3) 

Зразок Конверсія 1, % 
Селективність за продуктами, % 

Вихід 3, % 
 3 2 Інші 

Cs-BEA_нш 96,48 99,11 0,69 0,20 95,61 

Cs-BEA_нгуб 100,00 100,00 0,00 0,00 100 

Cs-MOR_нш 95,13 73,90 24,72 1,38 70,30 

Cs-MOR_нг 99,28 78,30 21,28 0,41 77,74 

 
[1] Sabnis, R., D. Rangnekar, and N. Sonawane. 2‐Aminothiophenes by the Gewald reaction. 

Journal of heterocyclic chemistry, 1999,  36, 2, 333-345. 
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Багатофункціональність ферумвмісних комплексних сполук зі спіновим переходом 

(СП) привертає увагу представників наукової спільноти, що займається дослідженням  

матеріалів-перемикачів, молекулярних машин, термохромних елементів тощо. Інтерес до 

даних матеріалів пов’язаний з унікальною здатністю йону феруму змінювати свій спіновий 

стан під впливом зовнішніх чинників, що в свою чергу призводить до різкої зміни 

властивостей матеріалу (оптичних, магнітних, механічних тощо) [1,2].  

Нами було отримано монокристали ферумвмісних комплексних сполук зі СП загальної 

формули [FeII(1,2,3-trz)2M
II(CN)4] (де trz = триазол, MII = Pt, Pd), яким властивий 

низькотемпературний різкий перехід з широким термічним гістерезисом. Були проведені 

кінетичні дослідження спінового переходу в монокристалах даних сполук у режимах 

нагрівання та охолодження методом оптичної мікроскопії.  

Показано, що в умовах даних експериментів основні характеристики СП у 

монокристалах зазначених комплексів є постійними та не залежать від швидкості зміни 

температури.  

 
 

Рис.1. Залежність нормалізованого оптичного відбиття від швидкості зміни температури 

 

 

1. P. Gütlich and H. A. Goodwin, Spin Crossover in Transition Metal Compounds I–III, 

Springer Berlin Heidelberg, 2004. 

2. M. A. Halcrow, Spin-Crossover Materials: Properties and Applications, John Wiley & Sons 

Ltd, 2013. 

mailto:iryna.kuzevanova@univ.kiev.ua
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Гексахлорбензол (ГХБ) є високотоксичною і канцерогенною речовиною, яка забруднює 

води, грунт та повітря. Серед відомих методів видалення ГХБ з оточуючого середовища 

електрохімічне дехлорування є одним з найбільш перспективних методів, оскільки дозволяє 

відщеплювати атоми галогену поетапно без зміни іншої частини молекули С6Cl6 і 

контролювати продукти його дехлорування [1]. 

Перспективним матеріалом, яким можна модифікувати робочий електрод є багатостінні 

вуглецеві нанотрубки (ВНТ), оскільки вони мають хорошу адгезію до поверхні електрода та 

характеризуються високою електропровідністю, питомою поверхнею і дефектністю. 

Очікується, що ВНТ, доповані гетероатомами фосфору (Р-ВНТ) повинні характеризуватися 

ще більш високою електропровідністю та дефектністю ніж їх недоповані аналоги, що сприяє 

покращенню їх електрокаталітичної активності [2]. Неочищені Р-ВНТ містять в своїй 

структурі наночастники металічного каталізатору, які можуть виступати каталітичними 

центрами. Крім того використання нечищених Р-ВНТ спрощує процедуру їх синтезу і робить 

такий матеріал більш дешевим. 

Отже метою цієї роботи було встановлення впливу структури неочищених Р-ВНТ, 

отриманих одноетапним гетерогенно-каталітичним методом синтезу на їх електрокаталітичні 

властивості в реакції дехлорування гексахлорбензолу.  

Встановлено, що неочищені P-ВНТ синтезовані з суміші етанолу з трифенілфосфіном на 

нікельвмісному каталізаторі є сумішшю циліндричних і бамбукоподібних переважно 

закритих нанотрубок із середнім зовнішнім діаметром 31 нм та SBET = 186 м2/г. На кінцях P-

ВНТ присутні наночастинки нікелю, а атоми фосфору в них ковалентно звязані з вуглецевим 

каркасом через атоми кисню. Показано, що скловуглецевий електрод, модифікований 

неочищеними P-ВНТ, демонструє хорошу електрокаталітичну активність у ступінчастому 

руйнуванні гексахлоробензолу (Таблиця 1). Він показує значний зсув потенціалу для кожної 

із перших трьох стадій дехлорування ГХБ (схема 1) до менш негативної області порівняно з 

немодифікованим скловуглецевим електродом, та електродом, модифікованим очищеними 

недопованими ВНТ(аbcr).  

     схема 1 

Таблиця 1. Піки потенціалів дехлорування гексахлорбензолу. 

Стадія 

дехлорування  

Немодифікований 

електрод 

Електрод 

модифікований ВНТ 

Електрод 

модифікований Р-ВНТ 

1 -1550 -1520 -1380 

2 -1830 -1780 -1650 

3 -2160 -2080 -1960 

Література 
[1] K. Rajeshwar, J. G. Ibanez, Environmental Electrochemistry:Fundamentals and Applications in 

Pollution Abatement 1997, Academic Press, San Diego. 

[2] Liu Z., Peng F., Wang H., Yu H., Tan J., Zhu L. Novel phosphorus-doped multiwalled nanotubes with 

high electrocatalytic activity for O2 reduction in alkaline medium. Catal. Commun. 2011, 16, 35-38. 
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Суміші поверхнево-активних речовин з білками є об’єктом інтенсивних наукових 
досліджень протягом останніх років і знаходять широке використання в косметичній, 
фармацевтичній, харчовій та інших галузях промисловості. Причиною підвищеного інтересу 
до таких систем є їх фізико-хімічні властивості, що суттєво відрізняються від властивостей 
сумішей індивідуальних компонентів. Метою представленої роботи було дослідження 
здатності систем поверхнево-активна речовина-молочний білок казеїн солюбілізувати 
хлорофіл з оливкової олії холодного відтиску. В якості об'єктів дослідження було обрано 
водні суміші молочного білка казеїну з поверхнево-активними речовинами різної природи: 
катіоноактивним бензетоній хлоридом (БТХ), аніоноактивним додецилбензолсульфонатом 
натрію (ДБСН), неіоногенним Твін 80. Концентрація казеїну в сумішах була однаковою і 
становила 1 %, концентрація ПАР – змінювалась від 10-4–10-2 М. Полімер сурфактантну 
суміш змішували з олією в співвідношенні 4:1, відповідно, інтенсивно перемішували 
протягом 1 хв і залишали на добу. Всі отримані емульсії були не стійкими в часі і 
розшаровувались протягом доби, проте встановлено, що за зменшенням емульгуючої 
здатності системи можна розташувати в ряд: казеїн+ДБСН > казеїн+БТХ > казеїн+Твін 80. У 
випадку індивідуальних компонентів результат був дуже схожим, найкращу емульгуючи 
здатність проявив ДБСН: ДБСН > казеїн > БТХ > Твін 80. При стоянні візуально було 
помітно, що колір олійного шару змінювався від зеленкуватого до блідо-жовтого.  

Для кількісної оцінки процесів, що відбуваються в системах було знято спектри 
флуоресценції водної фази, отриманої після відділення олійного шару. Ані досліджувані 
ПАР, ані казеїн не дають піку на спектрі флуоресценції в інтервалі довжин хвиль 600-800 нм. 
Проте в спектрі флуоресценції оливкової олії чітко проявляється пік при 669 нм, який 
відповідає флуоресценції хлорофілу (довжина хвилі збудження 405 нм). Всі досліджувані 
ПАР відомі своєю високою солюбілізаційною здатністю, особливо іоногенні БТХ та ДБСН, 
проте за оцінкою інтенсивності піку флуоресценції хлорофілу в сумішах, найбільшу 
солюбілізуючу здатність показав казеїн без добавок ПАР та система казеїн+ДБСН, а 
найгіршу – суміші Твін-80+казеїн.  

Окрім того було проведено дослідження впливу електроліту (NaCl) на солюбілізуючу 
здатність досліджуваних систем. Показано, що добавки хлориду натрію погіршують 
солюбілізаційну здатність як розчинів казеїну, так і сумішей ПАР-казеїн. Такий ефект може 
бути пов’язаний із зв’язуванням іонів Натрію з фосфатними залишками та кислотними 
групами казеїну внаслідок чого зменшується середній радіус міцел казеїну та відбувається 
незначне зростання рН розчинів. Очевидно, що зменшення радіусу макроклубків полімеру 
зменшує його солюбілізаційну здатність. 

Взаємодія в системах водних казеїн – поверхнево-активна речовина є надзвичайно 
складним процесом, механізм якого суттєво залежить від багатьох факторів: природи 
реагуючих речовин, природи білка (чи це суміш різних форм казеїну чи лише одна з форм), 
від іонної сили розчину та рН, від температури при якій досліджуються та зберігаються 
системи, від часу зберігання та інших факторів. Крім того в умовах, коли не відбувається 
корекція рН середовища за допомогою буферних систем, значення рН систем є дуже 
близькими до ізоелектричної точки білка, що ускладнює роботу можливістю виведення білка 
з розчину в осад. 
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Вивчення властивостей та механізмів утворення наночастинок (НЧ) благородних металів є 

важливим та актуальним напрямком як у фізичній хімії, так і у медицині, адже НЧ золота 
мають перспективи до діагностики та лікування онкологічних захворювань [1, 2]. Однак 
вихідні компоненти, такі як поверхнево активні речовини, що зазвичай використовуються 
для стабілізації наночастинок можуть створювати токсичні ефекти на живі організми, тому 
актуальною проблемою є пошук шляхів для зниження токсичності нанорозмірних 
препаратів.  

В даній роботі для підвищення біосумісності системи одержання наночастинок золота 
проводили в присутності амінокислоти триптофану (Трп) в ролі відновника йонів металу та 
стабілізатора наночастинок. З метою наближення до умов людського організму 
наночастинки одержували у фосфатних буферних розчинах солей K2HPO4 та KH2PO4, 
концентрація йонів K та P у плазмі складає 3·10-3 ÷ 5·10-3 М [3]. Для з’ясування ролі 
функціональних груп Трп процес утворення та стабілізації НЧ золота досліджено у 
порівнянні з іншою індолвмісною молекулою, використаною в ролі відновника, – 
триптаміном, у структурі якого відсутня карбоксильна група.  

Проаналізовано спектральні характеристики досліджуваних систем в залежності від 
відновника, рН середовища та температури реакції. На основі даних спектральних методів 
запропоновано продукти окиснення триптофану, а саме N-формилкінуренін та кінуренін, які 
є природними метаболітами амінокислоти. Зокрема у мас-спектрах виявлено сигнали 
іонізованих фрагментів в області позитивних йонів при 237 та 209 дальтон відповідно, а 
також характерні смуги у спектрах флуоресценції з максимумом випромінювання при 450 
нм. Зміна форми і зсув максимумів смуг триптофану в ультрафіолетову область у спектрах 
поглинання підтверджує розрив зв'язку індольного кільця. 

Унікальні оптичні властивості наночастинок золота зумовлюються явищем 
локалізованого поверхневого плазмонного резонансу (ЛППР), що проявляються у вигляді 
смуги поглинання у видимому діапазоні спектру. При використанні триптофану як 
відновника впродовж реакції у буферних розчинах в інтервалі рН = 6 – 8 смуга ЛППР 
наночастинок золота була більш вузькою та майже втричі більш інтенсивною порівняно з 
такими у випадку триптаміна. Характеристики смуги, а також зміщення її максимума в 
довгохвильову область з 530 нм до 576 свідчили про втрату стабільності НЧ за відсутності у 
структурі молекули карбоксильної групи. 

Розроблено умови стабілізації нанорозмірного золота у фосфатних буферних розчинах,  з 
використанням попередньо сформованих НЧ золота у лужному середовищі, зокрема 
синтезовані системи з вмістом золота С Au = 2·10-4 М не втрачають свою стабільність, тобто 
не відбувається агрегація НЧ за наявності солей у діпазоні їх концентрації до 4·10-2 М.   
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Ефективність оксидів РЗЕ для зниження теплопровідності ZrO2 залежить від валентності 

катіонів. Найбільш перспективними легуючими речовинами є оксиди тривалентних РЗЕ, 

оскільки за умов високого вмісту стабілізаторів вводиться більше вакансій кисню, ніж у 

YSZ, що знижує теплопровідність матеріалів.   

Спільну стабілізацію оксидами тривалентних рідкоземельних елементів розглядають як 

один з ефективних способів створення матеріалів ТБП на основі твердих розчинів ZrO2 з 

високою фазової стабільністю і низькою теплопровідністю. При високому вмісті 

стабілізаторів вводиться більше вакансій кисню, ніж в YSZ, що знижує теплопровідність 

матеріалів [129,130]. 

Сумісну стабілізацію оксидами тривалентних рідкоземельних елементів розглядають, як 

один з ефективних способів створення матеріалів ТБП на основі твердих розчинів ZrO2 з 

високою фазовою стабільністю та низькою теплопровідністю.  

В зв’язку з комплексним легуванням – створенням високоентропійних оксидних твердих 

розчинів – інтерес представляє взаємодія в таких системах. Для повного аналізу такої 

взаємодії спочатку слід вивчити взаємодію в подвійних системах оксидів РЗЕ.  

В роботі зроблено прогноз взаємодії в подвійних системах оксидів ітрієвої підгрупи РЗЕ 

на основі експериментальних даних з побудови деяких діаграм стану подвійних систем.2-7 

Аналіз взаємодії в подвійних системах ітрієвої підгрупи оксидів РЗЕ свідчить про повну 

розчинність між компонентами таких систем в широкому інтервалі температур при наявності 

областей повної розчинності на основі всіх поліморфних модифікацій оксидів РЗЕ. 
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Fullerene C70 is widely used in different fields of pure and applied science, and its properties and 

behavior in solution should be thoroughly studied. In this work, we studied C70 in mixed solvents  

toluene–methanol, toluene–acetonitrile, n-hexane–methanol, and toluene–n-hexane. The UV-visible 

absorption spectra were used in concert with examining particle size distribution using dynamic 

light scattering, DLS.   

In binary solvents toluene–acetonitrile and toluene–methanol, absorption bands typical for 

molecular solutions are observed in the UV-visible spectra even under conditions when all C70 

molecules exist only in the form of aggregates (Fig.1). This confirms the hypothesis about the 

possibility of retaining a stable primary solvate shell of fullerene molecules in the aggregate. 

Previously, a similar phenomenon was observed for fullerene C60. 

 
Fig.1. Selected adsorption spectra (left) and particle sizes (from disribution by DLS-intensity, right) of C70  

(5×10–6 M) in toluene–acetonitrile solvent system at 25°C. 

 

At the same time, the morphology of the 

absorption spectrum in the absence of aromatic 

component of the solvent (for example, zero 

fraction of toluene in its mixtures with n-

hexane) is violated almost simultaneously 

during the formation of colloidal species. 

A study of the absorption spectra of 

molecular fullerene in a toluene-n-hexane 

solvent system showed that there is a tendency 

to preferential solvation of C70 molecules by the 

aromatic component of the binary solvent. 

 

 

 

 

 

Fig.2. Selected normalized absorption spectra of C70 in 

the toluene–n-hexane solvent system. 

 



XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  «Сучасні проблеми хімії» 2020 

214 

ВИВЧЕННЯ ТОЧКОВИХ ДЕФЕКТІВ В КРИСТАЛАХ 

МЕТОДОМ АДИТИВНОГО ЗАФАРБОВУВАННЯ 

Мельниченко М.В.1, Макаренко Н.В.1, Камінський О.М.1,  

Чумак В.В.1, Тітов Ю.О.2 
1. Житомирський державний університет імені Івана Франка 

10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; e-mail masha.melnychenko16@gmail.com 
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail chumak@ua.fm 

 

На сучасному етапі розвитку матеріалознавства виникла потреба отримання чистих та 

досконалих кристалів, а тому інтерес до дефектів кристалічних решіток значно зріс, що 

обумовлює актуальність даної роботи.  

Дефекти у кристалах істотно впливають на їхні фізичні, механічні, електричні, магнітні, 

фотоелектричні властивості тощо. Так, наприклад, точкові дефекти, які в напівпровідниках 

можуть бути донорами або акцепторами і генерувати носії струму (електрони і дірки), 

зумовлюють домішкову електропровідність. Іншим прикладом може слугувати той факт, що 

при пластичній деформації металів утворюються багаточисельні дислокації, які мають різну 

просторову орієнтацію атомів у структурі, що, в свою чергу, утруднює руйнацію металічної 

кристалічної градки. За рахунок таких змін збільшується міцність металу, хоча пластичність 

навпаки – зменшується [1].  

В іонних кристалах внаслідок взаємодії точкових дефектів з електронами й дірками 

утворюються так звані центри забарвлення. До них належать F- і V-центри, які поглинають 

світло відповідно у видимій та ультрафіолетовій ділянці спектра. Перший утворюється 

вакантним вузлом негативного іона, який захопив електрон, другий — вакантним вузлом 

позитивного іона, який захопив дірку. F-центри зумовлюють появу додаткових смуг в 

спектрах поглинання іонних кристалів за високих температур, що призводить до їхнього 

забарвлення. F-центри можуть також виникати при опроміненні іонних кристалів 

високоенергетичними зарядженими частинками [2]. 

Метод утворення центрів забарвлення, за якого відбувається нагрівання кристалу солі в 

парах лужного металу, називається адитивним зафарбовуванням. Суть методу полягає в 

тому, що відбувається нагрівання галогенідної солі (наприклад, NaCI) в парах лужного 

металу, що утворює дану сіль. В результаті такої взаємодії атоми металу потрапляють в 

порожнини між вузлами кристалічної градки, за рахунок чого виникає надлишок цих атомів, 

і, в одночас, дефіцит іонів галогену – так виникають аніонні вакансії в кристалі. 

Впроваджений лужний метал втрачає свій валентний електрон, який починає мігрувати по 

всьому кристалу і, в кінечному випадку, захоплюється аніонною вакансією, утворюючи при 

цьому F-центр зафарбовування.  

Достатня простота методу зафарбовування та невисока температура кипіння натрію 

дозволили нам дослідити точкові дефекти в кристалах сухого NaCl шляхом візуального 

порівняння інтенсивності зафарбовування солі 

Методика виконання роботи: у сухий тигель на 20 мл з кришечкою помістити 0,1 г 

очищений від залишків гасу та плівки шматочок металічного натрію і швидко засипати 1 г 

чистого, добре розтертого NaCl. Тигель накрити кришечкою та прожарити в муфельній печі 

при 400 °С протягом 10 хв.  

Встановлено, що інтенсивність зафарбовування кристалів солі залажить від кількості 

взятого натрію та часу прожарювання за умови однакової кількості взятого NaCI. 
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Останнім часом значна увага приділяється вивченню білкових агрегатів (амілоїдних 

фібрил) [1].  Це визначає великий інтерес до вивчення поліелектролітів всіх видів, оскільки 

закономірності, встановлені на синтетичних полімерах, характерні і для фібрилярних 

агрегатів. 

Дослідження системи полиелектроліт-барвник дозволяє прогнозувати зв’язування 

останнього з білковим агрегатом  та перспективи використання індикатору як зонду для 

вивчення  амілоїдних фібрил.  

Протолітичні властивості барвників змінюються через зміну мікрооточення і появи 

електростатичного потенціалу на макромолекулі полііону. Дані зміни фіксують за 

допомогою «уявних» («apparent») констант іонізації 
a

aK . При постійній концентрації 

поліелектроліту, на значення 
a

apK  буде впливати концентрація фонової солі, за рахунок 

зміни ефективного заряду на макромолекулі. 

Метою даної роботи було визначення 

залежності кислотної сили 

флуоресцентного барвника родамінового 

ряду (Rh№5 [2] ) від іонної сили розчину 

спектрофотометричним методом в 

водному середовищі полі (4-

стиренсульфонату натрію) (NaПСС). 

Отримана залежність 
a

apK  від log I 

лінійна в межах I = 0,03 М – 0,3 М, як і для 

міцелярного середовища аніонних ПАР. 

Величина нахилу залежності склала 0,66. 

Аналогічно міцелярним системам [3] 

можемо прийняти це значення в якості 

ступеня зв’язування  протиіонів 

колоїдними частинка NaПСС.  
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Equilibria of Rhodamines in Micellar Media of Sodium Dodecyl Sulfate. Spectrochim Acta, 2017, 

170, 138-44. 

[3] Мчедлов-Петросян Н.О., Логинова Л. П., Клещевникова В. Н., Влияние солей на 

ионизацию индикаторов в слое Штерна катионных мицелл.  Ж: Физической химии, 1993, 67, 

1649-1653. 

Рис. 1. Залежність показника уявної 

константи іонізації Rh№5 в середовищі 

NaПСС від від’ємного логарифму іонної 
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КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ НАНОКОМПОЗИТІВ 
 З НАНЕСЕНИМ ГРАФЕНОМ  

НА ОКСИДИ АЛЮМІНІЮ ТА МАГНІЮ  
В РЕАКЦІЇ ГІДРОГЕНІЗАЦІЇ ЕТЕНУ 

Носач В.В.1, Бичко І.Б.2 
1 Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

04655, Київ, вул. Григорія Сковороди, 2; vkd@ukma.edu.ua  
2 Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, 03028, Київ, пр. Науки, 

31. admini@inphyschem-nas.kiev.ua 

 

Вуглецеві наноматеріали проявляють каталітичну активність у реакціях гідрогенізації 

молекулярним воднем, що було показано на прикладі гідрогенізації вуглеводнів. 

Встановлено, що необхідною умовою для проявлення каталітичної активності є високий 

ступінь кристалічності та низький вміст кисню у структурі вуглецевого нанометеріалу. 

Враховуючи такі характеристики та зважаючи на високий ступінь кристалічності та 

розвинену поверхню відновлений оксид графену (ВОГ) викликає інтерес як каталізатор 

реакцій гідрогенізації. У той же час, вплив на каталітичну активність ВОГ таких факторів як 

розмір графенової площини, кількість шарів, дефектність, а також вплив носія для 

нанесеного ВОГ залишається невстановленим. Таким чином, дана робота присвячена 

встановленню каталітичних властивостей нанесеного ВОГ на оксид алюмінію та оксид 

магнію у реакції гідрогенізації етену. 

Серію зразків нанокомпозитів з нанесеним відновленим оксидом графену на оксиди 

алюмінію та магнію було приготовано методом просочення з концентраціями: 0,025 мг/г, 0,1 

мг/г, 0,25 мг/г, 0,5 мг/г та 1 мг/г. Оксид графену (ОГ) було одержано ексфоліацієї оксиду 

графіту за допомогою ультразвукової обробки, який одержали окисненням графіту, 

синтезованого за допомогою методу Хаммерса з використанням суміші сульфатної та 

фосфатної кислот [1]. 

Отримані зразки було досліджено методами Раманівської-спектроскопії, 

рентгенофазового аналізу (РФА), сканувальної електронної мікроскопії (СЕМ) та адсорбції-

десорбції азоту. Каталітичну активність зразків було встановлено в реакції гідрогенізації 

етену у проточному трубчатому реакторі з хроматографічним контролем продуктів реакції. 

Процес гідрогенізації етену досліджували в температурному діапазоні 50-400 °C, склад 

реакційної суміші був наступний: 90% Н2 та 10% С2Н4. 

Аналіз отриманих зразків методом СЕМ показав, що нанесений оксид графена не 

покриває повністю всю площу носія, а нашаровується у вигляді листів, розміри яких 

знаходяться у межах 0,5-2 мкм. 

Аналіз Раманівських спектрів досліджуваних зразків показав, спектри містять D і G 

лінії у діапазоні 1200-1700 см-1. Відношення інтенсивності ліній D та G (ID/IG), для зразків з 

нанесеним оксидом графену становить 0.84 та не змінюється у процесі відновлення воднем. 

Отже, дефектність нанесеного відновленого оксиду графену аналогічна дефектності 

початкового оксиду графену. 

Результати аналізу ізотерм адсорбції та десорбції демонструють що текстурні 

характеристики оксиду алюмінію, а також ОГ та ВОГ нанесені на оксид алюмінію, є 

аналогічними. Це свідчить про те що нанесені ВОГ знаходиться на зовнішній поверхні та не 

блокує пори. Встановлено, що питома поверхня зразка з нанесеним на MgO ОГ є суттєво 

меншою, у порівнянні з початковим MgO та ВОГ, який був нанесений на MgO. 

Співставлення отриманих даних з результатами аналізу методом РФА та Раманівської 

спектроскопії показують, що нанесення ОГ на MgO частково супроводжується утворенням 

mailto:vkd@ukma.edu.ua
mailto:admini@inphyschem-nas.kiev.ua
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Mg(OH)2. У подальшому, відновлення ОГ до ВОГ призводить до розкладу Mg(OH)2 з 

частковим руйнуванням структури нанесеного графену.  

Аналіз результатів тестування каталітичної активності зразків з 

нанесеним ВОГ показав, що найбільшою активністю характеризуються 

зразки з концентрацією ВОГ 0.025 мг/г, а найменшою з концентрацією 

ВОГ 0.25 мг/г. Активність зразків з нанесеним ВОГ на MgO приблизно 

на 2 порядки нижча за активність зразків з нанесеним ВОГ на Al2O3. 

Найбільша швидкість утворення етану була зафіксована за 

температури 300 °C для зразку з нанесеним ВОГ на Al2O3 з 

концентрацією 0,025 мг/г, а саме 5,05*10-4 моль·с-1·г-1, що в перерахунку 

на нанесений ВОГ становить 2,02 моль·с-1·г-1. 

Виходячи з отриманих результатів можна зробити наступні 

висновки. Зразки з нанесеним ВОГ на оксид алюмінію характеризуються 

суттєво більшою каталітичною активністю ніж зразки, які були нанесені 

на оксид магнію. Така відмінність у каталітичній активності обумовлена 

головним чином частковим перетворенням MgO у Mg(OH)2 при 

нанесенні ОГ та хімічної взаємодією Mg(OH)2 з ОГ, що приводить до 

часткового руйнування структури нанесеного графена. 

 

[1]  Marcano, D. Improved Synthesis of Graphene Oxide, ACS Nano, 2010, 4806–4814. 

 

 

 
Рис.1 СЕМ 

зображення 

А)ВОГ/Al2O3 1мг/г; 

Б)ВОГ/MgO 1 мг/г. 
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(Pd)In, Co-ОКСИДНІ КАТАЛІЗАТОРИ DeNOx-ПРОЦЕСІВ 

Ніколаєнко Б.М.1, Бойчук Т.М.1,2 
1 Національний університет харчових технологій, Київ, вул. Володимирська, 68;  

2 Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Київ, пр. Науки 31 
 

На сьогодні проблема комплексної очистки газових викидів дизельних двигунів є далекою 
від оптимального вирішення. Навіть при використанні традиційних каталізаторів 
трикомпонентних перетворень TWC СО/NOx/CnHm, що містять, як правило, до трьох металів 
платинової групи (Rh, Pd, Pt), високі конверсії NOx є недосяжними, оскільки концентрації 
відновників (СО – 300-1200 м.ч., CnHm – 50-300 м.ч.) значно нижчі у порівнянні з 
концентрацією NOx (350-2000 м.ч.), а вміст залишкового кисню в газових викидах може 
досягати 3-5 % об. Окрім того, в присутності каталізаторів на основі металів платинової 
групи (МПГ) відбувається утворення N2O, продукту неповного відновлення NOx (на Pt або 
Pd). Викидні гази дизельних двигунів містять сполуки Сульфуру (до 100 м.ч.), що також 
ускладнює процес очистки. Застосування МПГ значно підвищує вартість каталізатора. Тому 
наукові дослідження спрямовані, зокрема, на створення альтернативних каталізаторів на 
основі перехідних металів (їх оксидів) з мінімальним вмістом МПГ. Серед перехідних 
металів особливе місце належить кобальту. Привабливою особливістю індійвмісних 
каталізаторів є стійкість до дії H2O, що важливо при їх використанні в процесі відновлення 
оксидів Нітрогену викидних газів високої вологості. 

Нами досліджено вплив складу кобальт-, індійоксидних каталізаторів цирконій- та 
алюмооксидної основи, також допованих Pd (0,1%), на їх активність в процесі сумісного 
відновлення N2O і NO карбон(II) оксидом, легкими вуглеводнями. Окрему увагу приділено 
з’ясуванню впливу кисню, парів води та сульфур(IV) оксиду в складі РС на активність 
каталізаторів. Дані наведено в таблиці. 

Вплив окисників на активність (Pd) In, Co – вмісних алюмо- та цирконій оксидних 
каталізаторів /0,5%N2O + 0,2%NO + 1,5%СО(C3H6) + 2% Н2О+5%О2 (SO2) в Не; W = 6 000 год-1/ 

Каталізатор 
Конверсія N2O[NO],%/ToС (T50 %) для реакційних сумішей: 

N2O+NO+1,5%CO 
N2O+NO+ 
СО+Н2О 

N2O+NO+ 
СО+Н2О+О2 

5%In2O3/5%Co3O4/ 
Al2O3 

90/450 (280) [98/500] 
90/580 (500) [53/580]a 

90/500 (310) 
[91/500] 

23/570 
[100/310] 

2,5%In2О3/10%Co3О4/ 
80%ZrО2+20%Al2O3 

90/580 (460) [90/570] 
91/570 (460) 
[90/570] 

45/580 [99/580] 

22/500b 

0,1%Pd/5%In2О3/ZrО2 76/550 (260) [99/550] 
74/550 (265) 
[99/560] 

0/550 
66/5602 

0,1%Pd/2,5%In2О3/ 
5%Co3О4/ZrО2 

90/450 (280) [99/450] 
96/500 (400) [89/450]a 

90/450 (280) 
[100/450] 

31/550 [91/550] 
58/550b 

0,1%Pd/5%Co3O4/ 
5%In2О3/ZrО2 

82/460 (275) [75/460] - - 

0,1%Pd/2,5%In2O3/ 
5%Co3O4/Al2O3 

97/570 (280) 
79/560 (280) 
[99/560] 

27(550) 

a/для РС: 0,5%N2O+0,2%NO+0,3%C3H6, 
b/для РС: 

0,5%N2O+0,2%NO+1,5%CO+2%Н2О+0,01% SO2 

Отже, найвищу активність в процесах відновлення N2O і NO карбон(II) оксидом виявив 
каталізатор 5% In2O3/5%Co3O4/Al2O3 (при температурах ≥ 450оС досягаються високі 85-90% 
конверсії реагентів). Бінарні Со-In-оксидні каталізатори, нанесені на ZrO2, характеризуються 
стійкістю до впливу вологи. Паладій в кількості 0,1% значно покращує активність Co, In-
оксидних каталізаторів в реакції сумісного відновлення оксидів Нітрогену карбон(II) 
оксидом в низькотемпературному діапазоні, однак досягти високої активності у зволожених 
реакційних сумішах не вдалося. 
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НАНЕСЕНІ НА ВУГЛЕЦЕВІ НАНОТРУБКИ  
БІМЕТАЛІЧНІ Ni-Fe, Co-Fe ТА Co-Ni КАТАЛІЗАТОРИ  

У РЕАКЦІЇ МЕТАНУВАННЯ CO2 

Пригунова О.В., Дяченко А.Г., Іщенко О.В.,  

Гайдай С.В., Яцимирський А.В., Захарова Т.М. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; olia.prygunova@gmail.com 

 

Зміни клімату, спричинені глобальним потеплінням, є однією зі значних цивілізаційних 

загроз сучасності. Надлишок парникових газів, 82% яких становить CO2, викликає глобальне 

потепління. Тому в сучасному світі високих енергетичних потреб перетворення та 

використання CO2 представляється привабливим та перспективним рішенням. Гідрогенізація 

СО2 до метану (метанування СО2) має ряд переваг перед іншими хімічними речовинами, 

оскільки його можна безпосередньо вводити у вже існуючі трубопроводи природного газу, а 

також можна використовувати як паливо або сировину для виробництва хімікатів. 

Метанування вуглекислого газу є важливим каталітичним процесом, що має 

фундаментальний науковий інтерес з потенційним комерційним застосуванням. Серед 

широкого спектру каталізаторів особливе місце займають двокомпонентні системи на основі 

перехідних d-металів. 

В роботі була досліджена реакція метанування у присутності біметалічних каталізаторів 

нанесених на вуглецеві нанотрубки (ВНТ): Ni80Fe20/ВНТ, Co93Fe7/ВНТ та Co80Ni20/ВНТ. 

Нанесення активної маси проводили методом просочення носія нітратними розчинами 

солей відповідних металів з подальшим висушуванням, прожарюванням та відновленням в 

потоці воднево-гелієвої суміші (50 об. % H2, 50 об. % He). Кількість активної маси становила 

20 мас% від маси носія. Каталітична активність зразків досліджувалася у проточному 

реакторі за наступних умов: склад газової суміші – 2 об. % СО2, 55 об. % Н2, 43 об. % Не; 

загальний потік 0.1 л/хв. Аналіз складу газової суміші проводили хроматографічно 

(хроматограф Shimadzu GC-2014).  

У таблиці наведені результати дослідження каталітичної активності нанесених на ВНТ 

біметалічних каталізаторів у порівнянні з вихідним носієм. Видно, що усі досліджені зразки 

сприяють 100 % конверсії діоксиду карбону (XCO2) за температури 275-300 °С, максимальний 

вихід метану (YCH4) при цьому становить 64-86 %. Монооксид карбону хроматографічно не 

був зареєстрований. Слід зазначити, що вихідні ВНТ проявляють незначну каталітичну 

активність за температури вище 400 °С. При цьому конверсія СО2 становить 20%, вихід СН4 

– 4% та спостерігається поява СО (Y = 16 %).  
 

Таблиця. Характеристики досліджуваних каталізаторів 

Зразок 
Sпит,  

м2/г 

Температура реакції, °С 

200 225 250 275 300 

XCO2/YCH4 

ВНТ 133 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

20 мас.% Ni80Fe20/ВНТ 140 14/9 36/25 76/54 94/76 100/86 

20 мас.% Co93Fe7/ВНТ 150 25/7 49/20 80/41 100/59 100/64 

20 мас.% Co80Ni20/ВНТ 155 23/11 56/32 91/60 100/70 100/72 

Результати СЕМ ЕДС аналізу поверхні зразків показали присутність незначної кількості 

нікелю (7 мас.%) у складі вихідних ВНТ. Цим можна пояснити їх малу активність у реакції 

метанування СО2. Для біметалічних нанесених каталізаторів характерна локалізація 

нанесеної активної фази розміром 20-100 нм у вузлах та на кінцях нанотрубок.  

Таким чином можна зробити висновок, що вуглецеві нанотрубки є перспективним носієм 

для гетерометалічних каталізаторів реакції метанування СО2. 
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ ТА ХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ ПОЛІІНДОЛУ  

Пришляк Х.А., Аксіментьєва О.І.  
Хімічний факультет 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Вул. Кирила і Мефодія, 6, 79005 Львів, Україна 
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Полііндол є  важливим електроактивним полімером, який може бути отриманий при 

електрохімічному або хімічному окисненні індолу [ 1 ]. Електрохімічне окиснення індолу в 

неводному середовищі (розчин LiClO4 або LiBF4,  в ацеонітрилі) призводить до утворення 

стабільного на повітрі електропровідного полімеру, який проявляє електрохромні 

властивості. При хімічному окисненні індолу в органічному та інертному середовищі нами 

було отримано темно-зелений порошок полііндолу, відносний вихід якого склав 70,94%. 

Метою роботи стало дослідження особливостей електрохімічного синтезу полііндолу 

методом електрохімічної полімеризації на прозорому станат-оксидному електроді та на 

платині в середовищах різного типу та хімічного синтезу при взаємодії з окисником у 

неводному інертному середовищі, а також дослідження оптичних властивостей одержаного 

полімеру. 

Встановлено, що електроокиснення індолу на SnO2 електроді в органічному 

середовищі на фоні 0,05 М ТБАП в ацетонітрилі відбувається при потенціалах Е > 0,75 В 

(відносно Pt) і супроводжується утворенням світло-зеленої полімерної плівки. При циклічній 

розгортці потенціалу в діапазоні Е=-0,2…1,2 В спостерігається поява максимумів окиснення 

при Е= 0,65 В та відновлення при Е=0,15 В, інтенсивність яких зростає зі збільшенням 

кількості циклів розгортки (N) . В оптичних спектрах плівки полііндолу, отриманої при N=10, 

простежується максимум при λ=390 нм пов’язаний з електронними π-π*-переходами між 

валентною зоною і зоною провідності спряженого полімеру. Другий максимум меншої 

інтенсивності виявляється при λ=500 нм.  

При хімічному окисненні індолу в органічному інертному середовищі синтез 

проходить повільно, але зі значним виходом. При розчиненні одержаного темно-зеленого 

порошку полііндолу в органічних розчинниках спостерігається сольватохромний ефект – 

зміна забарвлення розчину, і, відповідно, спектру поглинання в діапазоні λ = 310..900 нм. 

Спектри виявляють схожі і відмінні властивості порівняно зі спектром плівки полііндолу на 

оптично прозорому електроді. Зокрема. в оптичних спектрах розчинів полііндолу 

спостерігаються смуги поглинання при 390 і 510 нм (діоксан), 390, 440 і 510 нм (ДМФА) та 

400, 510 і 540 нм (хлороформ). Це може свідчити про специфічну взаємодію молекул 

полііндолу з органічними розчинниками і в майбутньому може бути використано для 

візуальної селективної індикації цих розчинників.  

________________ 
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Зростаюче антропогенне забруднення атмосфери оксидами вуглецю становить велику 

загрозу для сталого розвитку людства. СО2 є основною причиною глобального потепління, а 

СО – одним з найтоксичніших багатотонажних промислових викидів в атмосферу. 

Насьогодні фотокаталітичні процеси перетворення СО в СО2, СО2 в метан, карбамід та інші 

цінні продукти розглядаються як найбільш перспективні для вирішення екологічних та 

енергетичних проблем. Завдяки комплексу певних властивостей матеріали на основі 

діоксиду титану є найбільш привабливими для використання в зазначених фотокаталітичних 

процесах. Формування ТіО2 матеріалів в присутності плавикової кислоти дозволяє 

одержувати фотокаталізатори з підвищеною фотокаталтичною активністю (ФКА), а термічна 

обробка таких зразків сприяє формуванню кисневих вакансій, які забезпечують додаткове 

підвищення фотокаталітичної активності. 

Метою даної роботи було дослідження впливу концентрації плавикової кислоти в 

реакційній суміші при синтезі ТіО2 наноструктур на їх фазовий склад, хімічну природу 

поверхні, електронну структуру і аналіз фотокаталітичної поведінки отриманих зразків в 

процесах фотовіідновлення СО2 та фотоокиснення СО. 

Наноструктури ТіО2 отримано сольвотермальним золь-гель методом в присутності 

плавикової кислоти з наступним кальцинування при 450С. Встановлено, що в результаті 

сольвотермальної обробки золь-гель системи, яка містить плавикову кислоту, формуються 

пластинки ТіО2 кристалічної фази анатазу, величина і товщина яких залежить від 

концентрації кислоти в реакційній суміші. З використанням методу ТЕМ визначено, що 

утворені пластинки в процесі кальцинування руйнуються з утворенням частинок 

неправильної форми. Методами ЕПР, ІЧ- та фотолюмінісцентної спектроскопії та 

спектроскопії ЯМР на 19F показано, що наявність HF в реакційній суміші зумовлює 

утворення Ті-F зв’язків на поверхні наноструктур, які руйнуються в процесі кальцинування з 

утворенням кисневих вакансій на поверхні. Утворення і руйнування таких зв’язків пояснює 

формування пластинок ТіО2, оскільки Ті-F здатні блокувати ріст кристала в певних 

напрямках, і трансформацію таких структур в процесі кальцинування. Фотокаталітичну 

активність отриманих матеріалів досліджували в реакціях відновлення СО2 та окиснення СО. 

Показано, що залежність швидкості фотовідновлення СО2 і фотоокиснення СО від 

концентрації плавикової кислоти в реакційній суміші має екстремальний характер і досягає 

максимуму на зразку, отриманому в присутності 2,8 М кислоти в реакційній суміші. 

Ймовірно, максимальна швидкість фотоперетворень може бути зумовлена оптимальною 

кількістю кисневих вакансій, на яких відбуваються дані процеси й сповільнюється швидкість 

електрон-діркової рекомбінації. Подальше підвищення концентрації кислоти в реакційній 

суміші зумовлює зниження швидкості фотопроцесів, що може бути наслідком формування 

надлишку кисневих дефектів на поверхні сформованих наноструктур. 

Таким чином, дослідження впливу концентрації плавикової кислоти в золь-гель системі 

при синтезі ТіО2 наноструктур показали, що такий підхід дозволяє отримувати пластинчасті 

матеріали з Ті-F зв’язками на поверхні, які в процесі кальцинування руйнуються з 

утворенням кисневих дефектів. Встановлено оптимальну концентрацію плавикової кислоти, 

при якій досягається максимальна швидкість фотокаталітичних перетворень в процесах 

відновлення СО2 і окиснення СО. 
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Нанокомпозити на основі діоксиду титану і вуглецю привертають до себе увагу завдяки 

поєднанню переваг TiO2 (висока фотокаталітична активність, низька вартість, хімічна і 

термічна стійкість) та вуглецю (адсорбційна здатність). Метою роботи було одержання 

композитів на основі TiO2 і вуглецю та дослідження їх фотокаталітичної активності у реакції 

виділення молекулярного водню із спиртово-водних розчинів при УФ опроміненні.  

Висококристалізовані нанорозмірні порошки C/ТіО2 було одержано золь-гель методом [1]. 

Для модифікування діоксиду титану було використано вуглець, одержаний в Інституті 

сорбції та проблем ендоекології НАН України [2]. Фотокаталізатори охарактеризовано з 

використанням методів РФА, РФЕС, СЕМ, ВЕТ, УФ та видимої спектроскопії, а також ІЧ-

спектроскопії. Рентгенофазовий аналіз показав наявність фази анатазу в усіх зразках. 

Встановлено, що композити складаються із округлих агломератів (~ 2 мкм), причому для 

композитів спостерігається зменшення часток порівняно з чистим діоксидом титану від 16 до 

14 нм. Для усіх зразків C/ТіО2 характерна петля гістерезису в ізотермах сорбції-десорбції 

азоту, що свідчить про їх мезопорувату структуру. Питома поверхня нанокомпозитів у 

півтора рази зростає порівняно з чистим ТіО2. Для спектрів поглинання C/ТіО2 характерний 

батохромний зсув, а  ширини забороненої зони зменшується від 3,32 еV до 3,25 еV, 

порівняно з чистим TiO2.  

Композитні зразки виявили більш високу фотокаталітичну активність у реакції одержання 

молекулярного водню зі спиртово-водних розчинів, порівняно з чистим діоксидом титану 

(табл. 1).   

Таблиця 1. Фотокаталітична активність зразків у реакції одержання молекулярного 

водню зі спиртово-водних розчинів 

№ Зразок Константа швидкості х10-7 моль/хв 

1 TiO2 3,3 

2 1C1/TiO2 (кількість С у зразку становить 1%) 4,7 

3 2C1/TiO2 (кількість С у зразку становить 1,5%) 5,8 

4 3C1/TiO2 (кількість С у зразку становить 2%) 7,0 

5 1C2/TiO2 (кількість С у зразку становить 1%) 5,2 

Так, фотокаталітична активність нанокомпозитів зростає у 1,5 разів, порівняно з чистим 

діоксидом титану. Для проведення реакції підібрано спів-каталізатор Pd/SiO2, одержаний 

відновленням PdCl2 воднем на поверхні комерційного кремнезему в спиртовому розчині. 

Встановлено оптимальні умови проведення реакції: температуру, інтенсивність світла, 

кількість фотокаталізатора та спів-каталізатора. 
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З огляду на високий рівень забруднення гідросфери важкими металами та їх токсичний 

вплив на живі організми, актуальним залишається вдосконалення способів їх вилучення з 

водного середовища. Адсорбційний метод із застосуванням кремнійвмісних матеріалів має 

ряд переваг та широко використовується для очищення води. Такі матеріали повинні 

володіти розвиненою поруватою структурою та специфічними адсорбційними центрами. В 

нашому дослідженні ці дві основні характеристики забезпечувались використанням 

місткових полісілсесквіоксанових структуротвірних агентів, які сприяють формуванню 

матеріалів з розвиненою поруватою структурою без додавання темплатів, та введенням 

ЕДТА груп ((CH2)3N(CH2COOH)(CH2)2N(CH2COOH)2) які надають поверхневому шару 

матеріалів хелатуючих властивостей, що обумовлює їх перспективність для використання в 

сорбційних процесах. 

Полісілсесквіоксанові частки з етилендиамінтриоцтовокислими функціональними 

групами в поверхневому шарі одержували за модифікованим методом Штобера. При синтезі 

варіювали співвідношення структуротвірного та функціоналізуючого силанів (1:1, 2:1 та 4:1), 

а також кількість води для розчиненні ЕДТА-вмісного силану. За допомогою СЕМ показано, 

що зразки, одержані при співвідношенні 1:1, утворені частками сферичної форми, та мають 

розмір 700 нм - 1,7 мкм. Необхідно зазначити, що розмір часток зменшується зі збільшенням 

кількості води. Проте матеріали синтезовані при такому співвідношенні є непористими. З 

огляду на експериментальні результати, отримані нами раніше [1, 2], та літературні дані, що 

свідчать про високі значення питомої поверхні для полісілсесквіоксанів [3], було збільшено 

кількість місткового силану в реакційній суміші. Одержані за таких умов зразки мали високу 

питому поверхню 346 та 431 м2/г, що, найімовірніше, зумовлено зменшенням розміру часток: 

для співвідношення 2:1 - середній діаметр часток ~ 40 нм, а для 4:1 ~ 35 нм. Дослідження 

зразків за допомогою ІЧ спектроскопії дозволило підтвердити присутність функціональних 

груп, вміст яких за результатами елементного аналізу становить 0,9-1,1 ммоль/г, присутність 

залишкових гідроксильних груп та формування полісилоксанового каркасу. Таким чином, 

високий вміст специфічних груп та розвинена порувата структура надають перспективи для 

використання таких матеріалів як сорбентів. 

Робота виконується в рамках Українсько-Індійського науково-дослідного проекту 

“Створення нових органо-неорганічних гібридних матеріалів як сорбентів для очищення 

стічних вод від іонів важких металів” 2019-2021. 
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Електроосадження плюмбум(ІV) оксиду – це складний багатостадійний процес, 

закономірності перебігання якого залежать від складу електроліту осадження і 

гідродинамічних умов електролізу. Оскільки умови осадження впливають на фізико-хімічні 

властивості цікаво дослідити основні параметри початкових стадій кристалізації PbO2. 

Електроосадження діоксиду свинцю з ацетатних розчинів на платинових електродах 

досліджено потенціостатичним методом. Дослідження електрохімічної кінетики процесу 

кристалізації дозволяє спрогнозувати та пояснити відмінності в структурі отриманого 

оксиду. Загалом в досліджуваних розчинах, утворюється стехіометричний плюмбум діоксид, 

за винятком розчинів, що дають високі значення потенціалу утворення цього діоксиду.  

Під час дослідження процесу електрокристалізації було опрацьовано ряд математичних 

моделей, які були складені раніше. При описі початкових стадій формування моношару 

нової фази плюмбум(ІV) оксиду використовується в якості основної методики кінетична 

модель запропонована Абьєном[1], оскільки вона дає більш повний опис і уявлення про 

механізм зростання нової фази плюмбум(ІV) оксиду та дозволяє визначити кінетичні 

параметри нуклеації. Ця модель задовільно описує процес кристалізації саме при 

кінетичному контролі початкових стадій формування нової фази PbO2, що і спостерігається 

при нуклеації плюмбум(ІV) оксиду ацетатних електролітів.  

Механізм формування плюмбум(ІV) оксида описується наступними стадіями: зародження 

наноцентрів нової фази в якості початкової стадії; потім миттєва і прогресивна нуклеація 

ядер; дво- і тривимірне зростання і перекривання зростаючих центрів кристалами нової фази.  
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Оскільки адсорбція завдяки своїй простоті, зручності та низькій вартості - один з 

найефективніших методів видалення йонів важких металів з водних середовищ, актуальним 

завданням є розробка нових адсорбентів з різноманітними функціональними групами, які б 

полегшували видалення металів. Пористі кремнеземи, функціоналізовані різними 

органічними групами, все частіше використовують як адсорбенти. Іммобілізація лігандів з 

основними властивостями призводить до створення гібридних органічно-неорганічних 

матеріалів, здатних утворювати комплекси з йонами перехідних металів, таким чином 

очищуючи воду. Для продовження попередніх досліджень з аміновмісними кремнеземами 

[1] та з метою збільшення кількості поверхневих центрів адсорбції ми вирішили використати 

силан з функціональними групами етилендіаміну, N-[3-(триметоксисиліл)пропіл] 

етилендиамін (ЕДА) під час одностадійної функціоналізації кременеземних сфер. Синтез 

здійснювали модифікованим методом Штобера для двокомпонентних (відносно 

алкоксисиланів) систем в аміачному середовищі з трьома різними структуруючими агентами: 

тетраетил ортосилікат (ТЕОС) та місткові 1,2-біс(триетоксисиліл)етан (БТЕСЕ) і 1,4-

біс(триетоксисиліл)бензен (БТЕСБ), а також різні співвідношення структуруючого та 

функціоналізуючого силанів (табл. 1). Варто зазначити, що зразки одержані при 

співвідношеннях силанів 1/1 та 2/1 є непористими (за винятком БТЕСБ/ЕДА 1/1), з високим 

вмістом функціональних груп (2,90-3,37 ммоль/г). Однак збільшення частки структуруючого 

компоненту сприяє утворенню розвиненої поруватої структури матеріалів (Sпит до 400 м2/г). 

Для всіх зразків характерна вища сорбція Cu2+ порівняно з Ni2+ (табл. 1), а високі значення 

сорбційної ємності роблять перспективними використання таких матеріалів як адсорбентів. 

 

Література 
[1] Tomina, V.V.; Furtat, I.M.; Stolyarchuk, N.V.; Zub, Yu.L.; Kanuchova, M.; Vaclavikova, M.; 

Melnyk, I.V. Surface and Structure Design of Aminosilica Nanoparticles for Multifunctional Applications: 

Adsorption and Antimicrobial Studies. In Biocompatible Hybrid Oxide Nanoparticles for Human Health: 

From Synthesis to Applications; Melnyk, I.V., Vaclavikova, M., Seisenbaeva, G.A., Kessler, V.G., Eds.; 

Elsevier, 2019; pp. 15-31 

Таблиця 1. Характеристики синтезованих зразків 

Зразок 
Спів-ння 

силанів 
Sпит, м

2/г 
СNHNH2, ел.ан. 

ммоль/г 

ССЄ (Ni2+), 

ммоль/г 

ССЄ (Cu2+), 

ммоль/г 

ТЕОС/ЕДА 2/1 2 3,37 0,72 1,04 

 3/1 427 2,91 0,59 1,06 

 6/1 400 1,95 0,27 1,79 

БТЕСЕ/ЕДА 1/1 12 3,44 0,80 1,80 

 2/1 2 2,36 0,33 1,62 

 4/1 338 1,50 0,24 0,69 

БТЕСБ/ЕДА 1/1 190 2,90 0,80 1,14 

 2/1 7 1,88 0,22 1,38 

 4/1 408 не вимір 0,34 0,58 
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Currently, the petrochemical industry has a number of problems related to the development 

of effective reagents for the commissioning of hard-to-recover resources and unconventional 

sources of hydrocarbon raw materials, improving oil recovery and intensifying the processes of 

preparation and transportation of high-viscosity oils. The use of composite reagents makes it 

possible to regulate the physical and chemical properties of heavy oils, which are highly 

concentrated associated dispersed systems. As a rule, composite additives contain the following 

components – a surfactant, a diluent and an aromatic solvent that increases the solubility of the 

dispersion medium. 

The object of research was high-viscosity heavy oil characterized by the following physical 

and chemical properties: density at 200C – 960-975 kg/m3; mass fraction of asphaltenes – 5.4 - 5.6 

%; mass fraction of resins – 25-35 %; mass fraction of paraffin – 1.5-1.7 %; mass fraction of sulfur 

– 4.0 - 4.6 %. 

To reduce the viscosity of heavy oil, composite reagents were developed in this work, which 

are surfactants of various nature, distributed in an organic solvent: 

1) alkylmonoamidpoliethylene polyamine of rapeseed oil fatty acids in isopropyl alcohol; 

2) the compound containing both amino and phosphate groups, dissolved in a light-boiling 

fraction of dearomatized gasoline of catalytic reforming. 

Measurements of the viscosity 

of heavy oil depending on the 

concentration of the modifying 

composite reagent (0.1-3 wt. %) 

were performed at 200C on the 

device Physica MCR 101 (Anton 

Paar) using the "plate-plate" tool 

(figure). 

As a result, it was found that 

the polar groups of surfactant 

molecules interact with the polar 

groups of asphaltene molecules 

by the mechanism of acid-base 

interaction, and the formation of 

hydrogen bonds with polar 

solvent molecules is also 

possible. The non-polar part of 

the surfactant molecule creates a 

spherical shell around the 

asphaltene aggregate. At the 

same time, aggregates are 

dispersed, their precipitation is inhibited, and the oil viscosity is reduced up to 27.5 % (reagent 1) 

and 47 % (reagent 2), the latter one being a more effective additive for reducing the oil viscosity. 
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Vaclavikova1, Inna Melnyk1 

1Institute of Geotechnics SAS, Watsonova 45, 040 01 Košice, Slovak Republic 
2Odesa National Academy of Food Technologies, Kanatna 112, 65039 Odesa, Ukraine 

 

Recycling of agricultural residues becomes one of the important ways of a rational approach 

to nature conservation. Those ecological materials can be applied for water purification as natural 

adsorbents in original or processed forms. To unleash the powerful potential of agricultural wastes 

as sorbents, they are usually treated by high temperature with low oxygen content. The obtained 

materials are called biochars or charcoals-like. Such substances have a lot of advantages due to low 

cost, huge amounts, economically attractiveness, eco-friendliness and unique chemical composition 

[1]. The converted agricultural residues have great adsorption potential for removal of organic and 

inorganic pollutants and are renewable sustainable sources. 

Sunflower wastes are commonly produced from seed oil refining as byproduct. Ukraine has 

become the leader in sunflower growing in 2019 with a yield of 14.5 million tonnes. The European 

Union took third place – 9.8 million tonnes per year [2]. But as far as we know, only part of the 

sunflower residues are utilized [3]. This problem can be solved by converting of sunflower wastes 

into biochar as was aforementioned. Sunflower biochar has recently drawn a great deal of interest, 

therefore, there are a lot of publications related to using of sunflower plant wastes and producing 

biochar for water treatment. It should be noted, that the insatiable interest to sunflower makes it a 

very attractive material for investigation. 

Herein, we used sunflower biochar for adsorption of Zn2+ and Mn2+ from aqueous solution. 

The metals of interest are found in industrial outflows and further in natural waters. Biochar was 

manufactured from sunflower stems and baskets through pyrolysis at 600 ºC during 30 min. It was 

investigated by elemental composition, SEM-EDX and BET analysis, IR spectroscopy and Boehm 

titration. The main characteristics of biochar were determined: acid soluble matter - 34.6 %; 

elemental analysis: C – 54.5 %, H – 1.9 %, N – 1.1 %, other elements – 42.5 %, H/C ratio – 0.04, 

N/C ratio – 0.02; total acidity - 0.3 mmol/g and total basicity - 0.7 mmol/g, respectively. Surface 

area (BET) was 91 m2/g. SEM-EDX analysis revealed high content of alkaline and alkaline earth 

metals onto sunflower biochar surface that could take part in ion exchange adsorption mechanism. 

Under suitable conditions (agitation time 8 h, adsorbent dosage 2 g/L, pH was not adjusted) the 

maximum uptake for zinc and manganese ions was estimated - 138.3 mg/g and 45.4 mg/g, 

respectively. The isotherms data for Zn(II) and Mn(II) sorption obeyed to Langmuir model. The 

kinetic data are in a good agreement with pseudo-second order reaction model. It can be assumed 

that ion exchange is the main mechanism of adsorption. Therefore, it can be concluded that 

sunflower biochar has potential as competitive substitute for commercial carbons. 

Acknowledgment. The research has been supported by the project VEGA 2/0156/19, REA 

grant agreement No. 734641-NanoMed, as well as by the National Scholarship Program of the 

Slovak Republic. 
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Окремим різновидом кристалічної форми речовини є монокристал, який утворений 

неперервною кристалічною граткою. Монокристалічна форма твердої речовини в природі 

зустрічається рідко, проте до неї можна віднести природний кварц, кам'яну сіль, ісландський 

шпат, алмаз, топаз тощо. Фізико – механічні властивості монокристалів можуть суттєво 

відрізнятися від полікристалічних форм, тому вирощування монокристалів залишається 

актуальною задачею. 

Монокристали чистих металів практично не застосовуються, однак монокристали 

надчистих складних речовин знайшли широке застосування в науці, техніці, медицині 

завдяки їхнім особливим властивостям, зокрема, як напівпровідники, рідкі кристали [1]. 

Існує велика кількість методів вирощування монокристалів. Серед них 

найпоширенішим методом вирощування кристалів солей є вирощування з розчинів. В 

данному випадку, процес кристалізації здійснюється за рахунок утворення градієнта 

концентрації на межі кристал-розчин. Зокрема, таким методом вирощують кристали, що 

плавляться інконгруентно, або речовин, що розкладаються при температурах нижче точки 

плавлення, або таких, що мають декілька високотемпературних поліморфних модифікацій. 

Часто ці методи є перспективними і в тих випадках, коли вищезгадані обмеження відсутні 

[2].  

В даній роботі використано метод низькотемпературного вирощування монокристалів 

подвійних амонійно – мідних сульфатів з водних розчинів, що базується на різниці 

розчинності солей за різних температур.  

Для вирощування монокристалів подвійних солей нами була використана така 

методика: 

В хімічний стакан на 250 мл налити 100 мл дистильованої води. Сюди ж при 

перемішуванні додати заздалегідь приготовану суміш, що містить мідний купорос та амоній 

сульфат. Суміш насипати доти, доки вона не перестане розчинятись. Далі розчин поставити 

на електроплитку та нагрівати майже до кипіння розчину, додаючи потрохи вихідну суміш 

солей. В момент плавного закипання розчину, нагрівання припинити, а стакан поставити на 

прохолодну затемнену поверхню, занурити в нього нитку – затравку та накрити шматком 

паперу. Через 2 – 3 дні вийняти нитку з розчину, вибрати найбільший та найгарніший 

кристал та занурити його в новий розчин відповідної солі. Процедуру проводити 3 – 5 раз з 

метою одержання великих за розміром кристалів. 

Для досліджень було використано серію насичених розчинів, що містять різне 

співвідношення амоній сульфату до мідного купоросу. 

Встановлено, що оптимальний ріст монокристалів подвійної солі приблизного складу 

(NH4)2Cu(SO4)2*10H2O відбувається за кількісного співвідношення вихідних солей амоній 

сульфату до купрум (ІІ) сульфату як 1:2. 
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ОКИСНЕННЯ ПАРАЦЕТАМОЛУ  

Загорулько С.Ю., Шмичкова О.Б., Лук’яненко Т.В., Веліченко О.Б. 
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 
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Останнім часом проблема стоків, що містять залишки фармацевтичних препаратів (ФП) 

набула особливої актуальності. Парацетамол широко використовується в якості 

безрецептурного знеболюючого та жарознижуючого препарату. Парацетамол та його 

структурні аналоги легко накопичуються у водному середовищі, та були виявлені у 

поверхневих, стічних та грунтових водах. Для ефективної руйнації ФП використовують 

електрохімічні технології які слід віднести до умовно безреагентних. Електрохімічна 

деструкція ФП досягається як за рахунок прямого перенесення електричного заряду між 

органічними сполуками і електродом, так і у вторинних хімічних реакціях де окисником є 

оксигеновмісні радикали, що формуються в процесі електролізу з молекул води.    

Робота присвячена вивченню закономірностей процесу електрохімічного окиснення 

парацетамолу на PbO2-анодах. 

Для одержання анодів з активним покриттям на основі плюмбум(ІV) оксиду як базовий 

електроліт осадження використовували розчин наступного складу, моль/дм3: Pb(NO3)2 – 0,1; 

HNO3 – 0,1. Для отримання модифікованих електродів у якості добавки в нітратний 

електроліт вводили 0,05% Nafion; 0,0003M SLES; 0,1M NaMS; 0,01M NaF. 

Електроокиснення парацетамолу проводили в комірці з розділеними іонообмінною 

мембраною анодним і катодним простором при jа= 80 мА/см2. Площа електроду складала 

2,5 см2. Конверсію водного розчину парацетамлу проводили у термостатованій комірці  з 

електролітом наступного складу: фосфатний буфер (0,25 М Na2HPO4 + 0,1 М KH2PO4) + 

0,2 мМ парацетамолу.  

Зміну концентрації парацетамолу та ароматичних проміжних продуктів його окиснення 

під час електролізу визначали шляхом відбору проб (об'ємом 4 см3) та вимірюванням 

оптичної щільності розчину в УФ і видимій областях (область довжин хвиль 200-570 нм). 

Спектри поглинання розчинів, що містять органічні речовини, були отримані з 

використанням спектрофотометра програмуємого ULAB 108UV. 

Слід зазначити, що процеси електроокиснення парацетамолу на немодифікованому і 

модифікованих діоксидносвинцевих електродах перебігають якісно однаково і відрізняються 

лише швидкістю. Це припускає незмінність механізму окиснення парацетамолу на різних 

матеріалах, що дає можливість проводити коректне зіставлення їх електрокаталітичної 

активності. 

Згідно з розрахунками (табл. 1), заснованими на кінетичних дослідженнях, константа 

швидкості реакції деструкції парацетамолу залежить від складу електродного матеріалу і 

змінюється в залежності від природи іонних добавок у плюмбум(ІV) оксиді.  

Таблиця 1. Кінетичні параметри електрохімічного окиснення парацетамолу (2×10-4 М) на 

модифікованих PbО2-анодах 

Анодний матеріал 
Константа швидкості гетерогенної реакції,  

k×106, моль л-1 хв-1 

PbО2 1,44 

PbО2 + Nafion 2,58 

PbО2 + SLES 1,24 

PbО2 + F- 0,91 

PbО2 + MS- 1,40 

Максимальний інтерес для деструкції парацетамолу представляє модифікований  

Nafion діоксидносвинцевий електрод, для якого константа швидкості руйнування 

парацетамолу збільшується в 1,8 разів в порівнянні з немодифікованим PbO2 – анодом. 
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ХІМІЧНЕ РОЗЧИНЕННЯ СПЛАВУ БРБ2  
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Досліджено процес хімічного розчинення берилієвої бронзи (БрБ2) в розчинах різних 

електролітів та стабільність його в часі. За допомогою методу обертового дискового електрода 

(швидкість обертання 74 об/с) була проведена серія експериментів по вимірюванню 

швидкості розчинення берилієвої бронзи БрБ2 в розчинах різного складу та методом атомної 

абсорбції визначена селективність розчинення компонентів сплаву. На підставі отриманих 

даних були обрана серія з п'яти складів травильних розчинів, які забезпечують високу 

швидкість травлення і рівномірне розчинення компонентів берилієвої бронзи. По мірі 

розчинення компонентів сплаву БрБ2 змінюється склад травильного розчину і, відповідно, 

швидкість розчинення компонентів сплаву. У зв'язку з цим дуже важливою є перевірка 

стабільності процесу травлення берилієвої бронзи в часі. Для цього були зняті υ - τ– криві 

зміни швидкості розчинення сплаву БрБ2 (рис.1): 

 
Рис. 1 ‒ Зміна швидкості травлення сплаву БрБ2 в часі. У розчинах складу моль/ л: 

1‒0,5M FeCl3; 2‒1,0M FeCl3; 3‒0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 + 0,5M HCl; 4‒0,5M FeCl3 +  

0,5M Fe(NO3)2 + 0,25M H2SO4;  5‒0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 

 

Важливо підібрати такий склад розчинів для травлення, щоб швидкість розчинення сплаву в 

середині циклу травлення була б стабільна на проміжному рівні ‒ криві 1, 3 и 4 рис.1. Висока 

швидкість травлення в розчині 1,0M FeCl3 (крива 2, рис.1) порівняно з іншими обумовлена, перш 

за все, найбільшою концентрацією іона - окислювача Fe 3+. Раніше нами в роботі [1] було 

досліджено і обґрунтовано, що швидкість розчинення сплаву зростає як в залежності від 

концентрації іона-окислювача Fe 3+, так і від сумарної концентрації іонів хлору та рН розчину. Це 

пояснює високошвидкісне травлення сплаву БрБ2 в розчині 0,5M FeCl3 + 0,5M Fe (NO3)2 + 0,5M 

HCl. Крім того, зростання швидкості розчинення сплаву БрБ2 саме у цьому складі травильного 

розчина можна пояснити утворенням комплексів заліза (III), що активують розчинення мідної 

складової сплаву, а більш низьке значення рН розчину (порівняно з розчинами складів 1,2,3,5 

табл.2 ) сприяє розчиненню берилієвої компоненти сплаву БрБ2 [1]. Вивчено селективність 

розчинення компонентів сплаву БрБ2 при довготривалому травленні та визначено, що склад 

розчину 0,5M FeCl3 забезпечує рівномірне травлення по обом компонентам сплаву БрБ2. 

Література 

[1] Larin V., Egorova L.  Study of chemical dissolution of Cu98Be alloy in solutions based on 

FeCl3. French-Ukrainian Journal of Chemistry, 2018, 6 (01), 82-91. 
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Дисперсний наповнювач TiO2  є перспективним наповнювачем  сольових систем з метою 

підвищення їх електропровідності [1]. 

Мета роботи полягала у встановленні впливу на електропровідність іонної системи – 

літій, калій-ацетатної евтектики  шляхом наповнення нанорозмірним TiO2.   

Для одержання діоксиду титану використовувався порошок титану металічного марки 

ПТХ-6-1 з розмірами частинок 0,088 – 0,06 мм. Для окиснення титану використовувались 

нітрати калію і натрію марки «ХЧ», взяті в еквімольному співвідношенні у надлишку 10 

мас.% відносно стехіометрії реакції [2]. 

Для вимірювання електропровідності сольових систем використовувалась комірка з 

коаксіальними платиновими електродами. Дані з електропровідності були одержані при 

використанні вимірювача іммітансу В7 – 14 на частоті змінного струму 10 кГц. 

Встановлено суттєву відмінність у спричиненні ефекту підвищення електропровідності із 

введенням нано- і мікророзмірного діоксиду титану в сольову систему: при 160оС ефект 

проявляється на 3 порядки сильніше при введенні 10 мас.% нано-ТіО2 (3-D морфології) в 

літій,калій-ацетатну евтектику (табл. 1). 

Таблиця 1 Електропровідність літій,калій-ацетатної евтектики з різним наповненням 

ТіО2 при t=160 °C 

 

З даних таблиці чітко видно, що дисперсність системи суттєво впливає на величину 

питомої електропровідності. Ефект збільшення провідності внаслідок збільшення 

дисперсності спостерігається і при інших температурах, хоч і не так виражено. 

Таким чином встановлено ефект збільшення електропровідності внаслідок наповнення 

сольових систем дрібнодисперсним наповнювачем. Цей ефект посилюється при збільшенні 

дисперсності TiO2 . Створення подібних наповнених сольових систем дозволить відкрити 

шляхи розробки твердих електролітів нового типу. 

Література 

[1] Nagarch, R.K.; Kumar, R.; Agrawal, R. Transport property and structural characterization 

studies on (1 – x)[0,75 AgJ:0,25AgCl]]:xTiO2 conducting composite electrolyte system. J. Non-

Crystalline Solids, 2006,  352, 450 – 457. 

[2] Андрійко, А.А.; Черненко, Л.В.; Хайнаков, С.А. и др. Синтез и электрохимические 

свойства нанодисперсного диоксида титана, Укр. хим. журн, 2008, 3-4, 52 – 54. 
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Triphenylmethine dyes are well established as probes for studying the properties of colloidal 

systems such as micellar media and other organized solutions. The kinetic effects for bimolecular 

reactions in organized solutions are due to the reagents binding by colloid species. They are 

determined by the local concentration of two reagents and the polarity of their microenvironment. 

The latter factor changes the reaction rate between the cationic and anionic dye with hydroxide ion 

in different ways.  

The present study is devoted to investigation of effects of aqueous suspensions of single-walled 

oxidized carbon nanotubes in kinetics of the nucleophilic attack of HO– ion using cationic and 

anionic triphenylmethine dyes, methyl violet, MV, and nitrophenol violet, NPV, respectively: 
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Figure. The reaction of the dyes with hydroxide ion: 

 MV+(Cl–): R1 = R' 2 = N(CH3)2, R
2 = N+(CH3)2, R

3 = R4 = R6 = H, R5 = NН(CH3);  

NPV2–(Na+): R1 = R' 2 = O–, R2 = O, R3 = R6 = NO2, R
4 = SO3

–, R5 = H. 

The sample D15L1–5–COOH (NanoLab, Inc.) contained 2 to 7 mass% COOH groups. The 

colloidal systems were obtained by sonication of the solid sample in water. The size of the colloidal 

species estimated using dynamic light scattering was 200 ± 4 nm (Z-average), reflect the diameter 

of the equivalent sphere. The zeta-potential value by Smoluchowski was –26; –32; –31 mV at 

pH = 4.01, 6.86, and 9.18, respectively. 

Inorganic counterions cause coagulation of colloidal species, but are not able to overcharging 

them. The critical coagulation concentration (CCC) values are equal to 0.15±0.05 M NaCl, 

0.0018±0.0002 M CaCl2 and 0.0012±0.0001 M BaCl2. Organic counterions such as cationic 

surfactants (cetyltrimethylammonium bromide) also cause coagulation: CCC = (4 ± 1)‧10–5 M 

CTAB, and are able to overcharge and thus stabilize the colloidal species. The isoelectric point is at 

(5 ± 1)‧10–5 M CTAB. The zeta-potential equals +20 and +22 mV at 4‧10–4 and 1‧10–3 M CTAB, 

respectively. This should be explained, as first approximation, by the formation of a bilayer of the 

cationic surfactant by hydrophobic interactions.  

Organic dyes, MV and NPV, are also bound by colloidal species due to hydrophobic 

interactions. However, in contrast to binding by surfactant micelles, this phenomenon is not 

accompanied by a solvatochromic shift. This may be due to the significant hydration and high 

dielectric constant of the dye microenvironment on the surface of the colloidal particles.  

The deceleration of the rate of reaction of MV+ and NPV2– with hydroxide ion in the 

presence of the single-walled oxidized carbon nanotubes was observed. This effect can be 

associated with a lower local concentration of hydroxide ion compared to the bulk phase. 
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Однією з швидкорозвиваючих областей науки та технологій є фотоніка, яка застосовує 

світло (фотони) для обробки інформації, як і в електроніці [1]. Фотоніка відіграє важливу 

роль в телекомунікації, розробці оптичних суперкомп’ютерів. Для створення подібних 

систем потрібні матеріали, які мають нелінійно-оптичні властисвості. При значних 

потужностях падаючого електромагнітного випромінювання, що генерується лазерами, 

відбувається взаємодія світла з речовиною таким чином, що світло змініює властивості 

матеріалу, який в свою чергу, змінює властивості світла. На сьогодні, нелінійно-оптичні 

матеріали знаходять своє застосування у фізиці, хімії, біології, медицині та ін [2]. 

Незважаючи на значний прогрес в області синтезу сполук із нелінійно-оптичними 

властивостями, продовжується пошук нових нелінійно-оптичних полімерних матеріалів.  

Такі матеріали містять молекули хромофорів, які здатні змінювати свою геометрію та/або 

полярність поглинаючи світло на певній довжині хвилі. Найбільш перспективними 

хромофорами є похідні азобензену, які знайшли своє застосування як оптичні перемикачі, 

матеріали для запису та збереження інформації, орієнтації рідких кристалів,  рельєфної 

голографії [3]. Варто відмітити, що в азобензенах спостерігається процес фотоіндукованої 

транс-цис ізомеризації, також вони здатні до зворотньої цис-транс ізомеризації під дією 

світла або тепла. 
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Метою роботи був синтез  нових мономерів на основі 5-азо-

8-гідроксихіноліну та дослідження фотохімічних властивостей 

продуктів їх полімеризації. 

Вихідні азобарвники було синтезовано  реакцією 

азосполучення солей діазонію та 8-гідроксихіноліну.  

Ацилюванням похідних 5-азо-8-гідроксихіноліну 

хлорангідридом метакрилової кислоти у присутності 

триетиламіну було синтезовано нові мономери. При 

подальшій кополімеризації азобензенвмісних мономерів із 

метилметакрилатом у диметилформаміді (10% розчин 

мономерів, атмосфера – аргон, ініціатор – 2,2´-азо-біс-

ізобутиронітрил) одержували кополімери (1:3) із хромофором 

у бічному ланцюзі. Будову синтезованих сполук було 

доведено 1Н ЯМР спектроскопією. 

Дослідження фотохімічних властивостей нових полімерів проводили УФ-спектроскопією. 

Транс-цис ізомеризацію полімерів на основі 5-азо-8-гідроксихіноліну було досліджено як в 

розчинах, так і в плівках, опромінюючи зразки світлом на довжині хвилі 365 нм. 

 

[1] Yasser M. Riyad et al. American Journal of Nano Research and Application, 2014; 2(6-1): 

39-52 

[2] Derkowska-Zielinska B. et al. Optical Materials, 2015, 49: 325–329 

[3] Photoreactive organic thin films. Academic Press (editors: Sekkat Z., Knoll W.), 2002, 559 p. 
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КОБАЛЬТУ В РОЗЧИНАХ ПОЛІМЕР/НЕОРГАНІЧНИХ 

ГІБРИДІВ  

Фоменко А.С. 1, Пермякова Н.М.2, Желтоножська Т.Б.2, Вретік Л.О.1 
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail: arinafomenko120599@gmail.com 

2 Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, 02160, Київ,  

Харківське шосе, 48; e-mail: permyakova@ukr.net 

 

В даній роботі представлено дослідження кінетичних закономірностей та механізму 

формування наночастинок Co в розчинах гідрофільних матриць - полімер/неорганічних 

наногібридів, одержаних на основі наночастинок кремнезему і поліакриламіду (SiО2-g-ПАА). 

Раніше було показано, що саме ці матриці виявились ефективними для “вирощування” 

наночастинок срібла з малим розміром і вузьким розподілом за розмірами. В даному 

експерименті з використанням гібридних матриць SiО2-g-ПАА проведено in situ синтез 

малих наночастинок Co (СоНЧ) з метою подальшого створення на їх основі тонкого 

магнітного шару на гідрофільній поверхні функціональних покриттів. 

Методом радикальної прищепленої полімеризації поліакриламіду (ПАА) від поверхні 

наночастинок гідрозолю кремнезему (SiO2) було синтезовано три зразки SiО2-g-ПАА1-3 зі 

змінною кількістю та довжиною щеплень. Молекулярні параметри зразків SiО2-g-ПАА1-3 

було охарактеризовано за допомогою елементного аналізу, ДТГА, потенціометричного 

титрування, віскозиметрії. Процес борогідридного відновлення солі Co в розчинах гібридних 

матриць та, для порівняння, у чистій воді контролювали методами електронної спектроскопії 

та фотозйомки. З метою встановлення реальної ємності гібридних матриць по відношенню 

до утворюваних СоНЧ проводили варіювання концентрацій матриць та солі кобальту в 

межах Сm=0.5-2.0 кг·м-3 та ССо(NO3)2=0.98–3.92·10-2 кг·м-3, відповідно. Встановлено кінетичні 

параметри процесу формування CoНЧ в розчинах гібридів SiО2-g-ПАА1-3 та в чистій воді, 

такі як індукційний період (період нуклеації наночастинок), а також швидкість накопичення і 

вихід СоНЧ. Показано, що зростання концентрацій солі металу і гібриду позитивно впливало 

на швидкість утворення і вихід СоНЧ (рис.1 а, б), але процес відновлення у розчинах 

гібридів розвивався набагато повільніше, ніж у чистій воді. За допомогою трансмісійної 

електронної мікроскопії (TEM) встановлено морфологію і розмір CoНЧ в гібридних 

матрицях. Головним структурним елементом композиції CoНЧ/SiO2-g-ПАА у розчині 

виявились набухлі частинки гібридів, що містили малі наночастинки Со ~1-7 нм (рис. 1 в). 
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Рисунок 1. Залежності швидкості накопичення СоНЧ в розчинах SiO2-g-ПАА від 

концентрацій (а) солі Со (Сm=0.5 –1, 1.0 –2 і 2.0 кг·м-3 –3) та (б) однієї з гібридних матриць 

(ССо(NO3)2=0.9810-2 –1, 1.9610-2 –2 і 3.9210-2 кг·м-3 –3); (в) реальна морфологія композиції у 

водному середовищі. 
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Гевал Д.В., Гевал М.В., Чобіт М.Р., Панченко Ю.В. 
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Україна, м. Львів, 79013, пл. Св. Юра 3/4. 
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У зв’язку з різким погіршенням екологічної ситуації, впливом техногенних факторів на 

здоров’я і безпеку життєдіяльності людини, особливої актуальності для хімії 

високомолекулярних сполук набувають дослідження, спрямовані на розробку певного класу 

речовин (мономерів), які здатні до біологічного розкладу, біосумісні, і водночас є 

гідрофобними і нетоксичними. Такі мономери використовуються для одержання композитів, 

покрить та інших матеріалів, які є малотоксичними і можуть використовуватися для 

оздоблення інтер’єрів офісів, житлових приміщень тощо.  

В цьому плані цікавими є мономери на основі рослинних олій, які мають у своєму складі 

тригліцериди жирних кислот з певною кількістю ненасичених зв’язків. Функціоналізація 

рослинних олій, приділяє велику увагу, оскільки вони є відновлюваними, універсальними, 

стійкими, нетоксичними, і екологічно чисті, і можуть частково або повністю замінити шкідливі 

фталатні пластифікатори. Використовуючи відповідні реагенти та каталізатори, рослинні олії 

можуть бути модифіковані в альтернативні сполуки. Отже, одночасно вирішуються дві 

проблеми: утилізація відходів рослинних олій та заміна сировини мінерального походження 

на рослинне.  

Метою даної роботи була розробка методики галогенування олії та перевірка 

можливостей використання галогенованої олії для одержання полімерних матеріалів. 

Матеріали та методики досліджень. Для проведення галогенування олії готували водний 

розчин з іонами Cl-. Водний розчин складався з: NaCl, NH4Cl та соляної кислоти. До нього 

додавали відпрацьовану олію, одержану емульсію інтенсивно перемішували та 

термостатували при температурі 800С. одержану галогенізовану олію тричі промивали 

дистильованою водою та розділяли за допомогою ділильної воронки. В результаті отримали 

галогеновану олію іонами Cl-. 

Зміни, що відбуваються в олії підтверджуються ІЧ спектральним аналізом. Смуги 

поглинання в області 3010см-1 та 977см-1, що свідчить про наявність подвійного зв’язку  С=С 

у вихідній олії. Також присутнє поглинання карбонільної групи (естерної) С=О з частотою 

1744см-1. 

Після хлорування соняшникової олії на ІЧ спектрі з’являються нові полоси поглинання. 

Особливо чітко це видно в області 720см-1, 704см-1, що свідчить про наявність С-Сl груп та 

ймовірність проходження реакції приєднання хлору до молекул тригліцеридів.  

Одержану галогенізовану олію використовували для реакцій полімеризації з різними за 

функціональністю сполуками. Такими ко-мономерами були: гліцерин, 1,4-

бутандіолдіакрилат, 4,4-діамінодифеніловий етер.  

Одержаний зразок полімерного матеріалу не розчиняється в органічних розчинниках. При 

змішуванні, з мономером бутилакрилатом у співвідношенні 1:3, зразок набрякає. Одержану 

суміш використали для полімерного композитного матеріалу шляхом термополімеризації у 

масі. 

В результаті виконаних досліджень, були проведені реакції одержання та полімеризації 

галогенізованої рослинної олії з різною за функціональністю сполуками, для одержання 

полімерних матеріалів. Підтверджена їх структура за допомогою аналізу ІЧ-спектроскопії. 

Представлені високомолекулярні сполуки використані для одержання полімерних 

композиційних матеріалів шляхом полімеризації в масі вінілових мономерів (стирол, 

бутилакрилат). 
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Грицко Г.І., Кузів Ю.І., Мельник Н.П., Куцевол Н.В., Павленко В.О. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; annahrytsko@knu.ua 

 

Наночастинки СdS (CdS NPs) зацікавили вчених через свої унікальні напівпровідникові та 

флуоресцентні властивості. У той же час, наночастинки сульфіду кадмію володіють 

хорошою фотокаталітичною активністю. Завдяки своїм відмінним фізичним, хімічним та 

структурним властивостям, доступності, простоті підготовки та експлуатації, наноматеріали 

на основі CdS можна експлуатувати в різних сферах.  Наночастинки сульфіду кадмію 

знайшли своє застосування у оптоелектроніці, сонячних батареях, біологічних мітках. Їх 

можна використовувати для  виявлення срібла у воді. CdS NPs використовують у якості 

пігментів для фарб через їхню хорошу термостійкість. Вони мають високий потенціал 

застосування для діагностики та лікування раку завдяки   унікальним оптичним та 

флуоресцентним  властивостям. 

 Проте, актуальною залишається проблема стабілізації наночастинок. Вчені  усього світу 

намагаються вдосконалювати взаємодію між CdS NPs і полімерною матрицею,  оскільки 

наночастинки СdS мають здатність до агрегації через свою велику поверхневу енергію.  

Полімери з функціональними групами діють як стабілізатори для наночастинок: котролюють 

їх розмір та покращують структуру поверхні. Для покращення кон'югації наночастик бажано 

використовувати розгалужені полімери, що буде ефективним для зменшення цитотоксичного 

вливу при біологічних застосуваннях. 

Кополімери Декстран-Поліакриламід (Д-ПАА) є ідеальними кандидатами для стабілізації 

СdS NPs завдяки  своїм  унікальним реологічним, механічним, біомедичним, а також 

структурним властивостям. Декстран в процесі кополімеризації зберігає конформацію 

компактного клубка, до якого прививають довгі поліакриламідні ланцюги. Відомо, що  

внутрішня структура розгалуженого кополімеру Д-ПАА у водних розчинах є більш 

компактною, ніж лінійних полімерів. На компактність макромолекулярного клубка 

впливають конформація привитих ланцюгів та їх кількість. Завдяки особливостям 

молекулярної структури, яка забезпечує високу локальну концентрацію функціональних 

груп, розгалужені кополімери Декстран-Поліакриламід набагато ефективніше стабілізують 

наночастинки у порівнянні з їх лінійними аналогами. 

 Було оптимізовано методику синтезу агрегаційно стійких золів CdS в розгалужених 

зіркоподібних кополімерах Декстран-Поліакриламід з різних вихідних солей, при кількох 

температурах та при зміні рН середовища. Отримані нанокомпозити охарактеризовано за 

допомогою УФ-видимої спектроскопії, методу динамічного світлорозсіювання та 

просвічуючої електронної мікроскопії. Показано, що при зниженні рН та температури 

утворюються менші часточки та загалом більш агрегаційно стійкі золі CdS. 
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Полімерні композиційні матеріали займають провідне місце серед сучасних 

конструкційних матеріалів. Сьогодні особливу увагу, поряд з іншими біодеградабельними 

полімерними матеріалами, привертають композити на основі полілактиду. Полілактиди 

технологічно сумісні з різними за природою полімерами і наповнювачами, що дає 

можливість надавати матеріалам комплекс цінних властивостей. Розроблення композиційних  

матеріалів на основі полілактиду їх змішуванням із дрібнодисперсними наповнювачами, 

зокрема тальком, дозволяє підвищити якість одержаних виробів, зменшити кількість відходів 

та браку, підвищити продуктивність процесу тощо. У зв’язку з цим, виникає необхідність у 

вивченні технологічних властивостей полілактиду та матеріалів на їхній основі, їх зміну, а 

також встановлення можливостей і режимів переробки цих матеріалів у вироби. 

Для одержання полілактидних композитів використовували полілактид марки Ingeo 2500 

HP. Як дрібнодисперсний наповнювач використовували природний мінерал тальк з густиною 

2,7 - 2,85 г/см3. Водопоглинання полілактидних композитів за температури 3 – 60 0С 

визначали згідно ISO 62:2008. 

Встановлено, що максимальне водопоглинання полілактидних матеріалів є незначним і 

знаходиться в діапазоні 0,5 - 0,9 % мас. Поряд з цим, поглинання води полілактидними 

зразками було вищим впродовж перших періодів досліджень і поступово зменшувалося, 

поки не відбулося насичення матеріалу, що свідчить про класичне явище дифузії Фіккіана. 

Введення 2 - 7 % мас. тальку в ПЛА за температури 3 0С призводить до збільшення 

рівноважного водопоглинання термооброблених зразків, а для зразків, що не піддавалися 

термообробленню – до протилежного ефекту.  

Слід відзначити, що вміст наповнювача та температура значно впливає на водопоглинання 

полілактидних матеріалів. Виявлено, що зі зростанням температури дослідження з 3 0С до 60 
0С швидкість процесу дифузії води збільшується з 3,35·10-12 до 122·10-12 м2/с за температури 

3 та 50 0С відповідно, за винятком термооброблених композитів ПЛА, занурених за 60 °C. 

Введення 2 % мас. наповнювача призводить до зменшення коефіцієнту дифузії з 3,35·10-12 до 

2,80·10-12 м2/с (за температури 3 0С). Такі особливості процесу свідчать про збільшення 

рухливості макромолекул полілактиду та проникнення молекул водного середовища у 

структуру матеріалу, що в свою чергу, призводить до зростання ймовірності утворення 

міжмолекулярних «пустот», по яких можуть дифундувати молекули води. 

Поряд з цим, додаткове термооброблення ненаповненого ПЛА і, як наслідок, збільшення 

ступеня кристалічності, призводить до зменшення коефіцієнту дифузії у діапазоні 

досліджуваних температур (з 6,19·10-12 до 4,93·10-12 м2/с за температури 17 0С). Схожий 

ефект має введення 2 % мас. гідрофобного тальку в полілактид, зокрема спостерігається 

зменшення коефіцієнту дифузії з 4,93·10-12 до 3,86·10-12 м2/с за температури 17 0С. При цьому 

введення 7 % мас. наповнювача призводить до протилежного ефекту, що, очевидно, 

пов’язано з розрихленням структури ПЛА під дією дрібнодисперсного тальку. 

Введення 2 - 7 % мас. наповнювача та додаткове термооброблення ПЛА композитів 

призводить до зростання енергії активації процесу дифузійного водопоглинання (з  25,8 до 

60,9 кДж/моль та з 56,5 до 71,1 кДж/моль для нетермооброблених і термооброблених 

композитів відповідно). Такі закономірності, перш за все, пов’язані, з ущільненням 

структури ПЛА під дією як неорганічного нуклеатора-наповнювача, так і процесу 

кристалізації, що відбувається під час термооброблення. 
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АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ КОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ 

ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ 

Криховець О.В., Слободяник В.В. 
 Українська академія друкарства, 

вул. Під Голоском, 19, Львів, 79020, Україна; e-mail: krykhov@i.ua 
 

Водорозчинний полімер полівініловий спирт, будучи прекрасним плівко утворювачем, є 

нетоксичним, безпечним для оточуючого середовища і стійким до дії багатьох органічних 

розчинників та жирів. Плівкові матеріали на основі ПВС володіють високими бар’єрними 

характеристиками і можуть використовуватись у харчовій галузі, медицині, хімічній 

промисловості, як пакувальні матеріали. З метою покращення функціональних 

характеристик та розширення областей застосування розробляються композитні матеріали на 

основі ПВС [1]. 

Перспективними є пошуки нових екологічних плівкових матеріалів з бактерицидними 

властивостями. Автори [2] створили антибактеріальний композит на основі ПВС, що містить 

пектин, гліцерин та ТіО2 і запропонували використовувати його для одержання плівки, яка 

запобігатиме мікробіологічному псуванню харчових продуктів, зокрема хлібобулочних 

виробів. Таке пакування крім антибактеріальних має хороші механічні властивості і здатне 

до біодеградації [2]. 

Серед плівок на основі природніх полімерів автори [3] розглядають композит на основі 

полівінілового спирту і крохмалю у співвідношенні 1:1 з додаванням як пластифікаторів 

гліцерину або молочної кислоти. Біосумісні композиційні нановолокнисті неткані матеріали 

з антисептичними властивостями також одержали методом електроформування компонові 

озицій хітозану з полівініловим спиртом і полівінілацетатом. Біологічна активність хітозану і 

нетоксичність ПВС роблять такі композити перспективними для застосування в медицині та 

фармакології. 

Отриманно полімерні композиційні матеріали на основі ПВС з антибактеріальними 

властивостями, які містять дисперсні біосумісні неорганічні наповнювачі з наночастинками 

срібла [4]. Висока антибактеріальна ефективність спостерігалась при  вмісті наночастинок 

срібла близько 0.018%. 

Пандемічні виклики сьогодення ставлять завдання пошуку нових матеріалів з 

антибактеріальними властивостями. І біодеградабельні композити на основі полівінілового 

спирту можуть знаходити ефективне застосування. 

 

[1] Чорна А.І., Шульга О.С., Арсеньєва Л.Ю., Кобилінський С.М., Гончаренко Л.А. 

Пакувальні біодеградабельні плівки на основі полівінілового спирту. Упаковка. 2016, 6, 32-

35. 

[2] Композиція антибактеріальної біодеградованої плівки: пат 110866 Україна. № 2016 

03669; заявл. 06.04.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл.№ 20.-4с. 

[3] Іщенко О.В., Ресницький І.В., Коляда М.К., Ляшок І.О., Шинкарьова К.В., Швидка 

К.М. Плівки медичного призначення на основі природних полімерів.  Вісник Київського 

національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. 2017, 1 (106), 76-

86. 

[4] Толстов А.Л., Маланчук О.Н., Бей И.Н., Климчук Д.А. Получение и свойства 

антибактериальных полимерных композитов на основе поливинилового спирта и наночастиц 

серебра. Полімер. журн. 2013, 35 (4), 343-349.  
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ЕПОКСИАКРИЛАТНІ ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЙНОЗДАТНІ 

ЛАКОВІ КОМПОЗИЦІЇ 

Кукура Т.Ю.1, Репета В.Б.1, Шибанов В.В.1 
1 Українська академія друкарства 

79020, Львів, вул. Під Голоском, 19; e-mail vreneta@gmail.com 

 

Розроблення та впровадження рідких фотополімеризаційноздатних композицій дало 

новий поштовх у розвитку друкарських технологій.  Сьогодні на сучасних друкарських 

машинах проводять друкування фотополімеризаційноздатними фарбами (УФ-фарби) чи 

оздоблюють відбитки УФ-лаками. Перевагою таких лакофарбових композицій є те, що вони 

тверднуть за долі секунди на поверхні субстратів при дії високоінтенсивного актинічного 

УФ-випромінювання за механізмом радикальної чи катіонної фотоініційованої 

полімеризації. Фотополімеризовані фарбові чи лакові покриття володіють високими 

декоративними властивостями, високою зносостійкістю і стійкістю до дії вологи та інших 

агресивних середовищ [1]. Відповідно,  ринок УФ-фарб і лаків продовжує зростати і за 

період 2020-2025 років прогнозується його зростання на 5,3 % [2]. 

В даній роботі досліджувався вплив концентрації фотоініціатора на час фотополімеризації 

композицій на основі епоксиакрилатного олігомера та властивості утворених покриттів. 

Епоксиакрилатний олігомер отриманий при взаємодії  еквівалентної кількості  

(мет)акрилової кислоти з епоксидною смолою ЕД-20. В якості фотоініціатора (ФІ) 

використано 1-гідрокси-1-циклогексил-ацетофенон (Omnirad 184), мономера – 

діетиленглікольдіакрилат. Лакову плівку на поверхню крейдованого паперу наносили за 

допомогою П-шаблону товщиною 30 мкм. Блиск лакової плівки оцінювали блискоміром ФБ-

2. Результати дослідження показано у табл. 

Таблиця 

Вплив концентрації фотоініціатора на властивості епоксиакрилатної композиції 

№ 
Концентрація ФІ, 

% 

Час фото-

полімеризації, с* 

Глянець покриття, 

% 

Еластичність, 

 мм 

1 3 41 34 1 

2 6 29 60 1 

3 9 24 60 2 

* опромінення проведено УФ-лампою ДРТ-400 з інтенсивністю УФ-випромінювання 100 

Вт/м2 

 

Як видно з таблиці, при концентрації ФІ 3% утворюється покриття з найменшим блиском. 

Це пояснюється інгібіруючим впливом кисню повітря на процес радикальної полімеризації, 

який особливо відчутний при опроміненні джерелом УФ-світла з невисокою інтенсивністю. 

Відповідно, у процесі фотополімеризиції проходять конкуруючі реакції з гасінням активних 

радикалів та утворенням різних пероксидних сполук, що призводять до утворення 

мікротріщин у полімерній плівці. Введення в композицію більшої кількості фотоініціатора 

дозволило зменшити час фотополімеризації і отримати полімерне покриття з більшим 

глянцем. Хоча,  при концентрації ФІ 9% час фотополімеризації є найменшим, полімерне 

покриття втрачає еластичність. 
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СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МОНОМЕРІВ  
НА ОСНОВІ 4′-МЕТАКРИЛОКСИАУРОНІВ  
НА ТЕРМОСТАБІЛІЗАЦІЮ ПОЛІСТИРОЛУ 

Мартинес-Гарсія А., Юхименко Н., Колендо A. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, хімічний факультет. 
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Постійне розширення областей використання полімерних матеріалів, підвищення вимог 

до їх експлуатаційних характеристик, ефективності та екологічності ставить перед собою 

завдання підвищення їх стійкості до дії зовнішніх факторів: високих температур, кисню, 

світла, озону, радіації та інші. Питання про термостабільність виникають на кожному етапі 

існування полімерних матеріалів - при їх виробництві та зберіганні, при переробці продукції 

та подальшому їх використанні.  

Дослідження старіння та стабілізації полімерів, зокрема полістиролу (ПС), який широко 

застосовується в різних галузях промисловості, є актуальним завданням і має практичне 

спрямування на пошук нових ефективних та відносно недорогих стабілізаторів. 

Для створенная таких полімерів нами було синтезовано нові метакрилові мономери на 

основі ауронів.  

O

O

Y X

O

O

O

O

Y

n
m

     X  =  H,  Y = OMA

     X= OMA, Y = OCH3  or  NO2,  or  H

DMF, AIBN (1%)

 
Полістирол та його модифіковані зразки синтезували полімеризацією 10 мас.% розчину 

в ДМФА з використанням азобісізобутиронітрилу (AIBN) 1 мас.%, нагріваючи в етилацетаті 

протягом 16 годин в атмосфері аргону. 

Досліджено термоокиснювальну деструкцію ПС та його модифікованих зразків. 

Встановлено, що процес відбувається в дві стадії: І стадія при 250-430С та ІІ стадія при більш 

високих температурах 370-550С.  І стадія термоокиснювальної деструкції ПС супроводжується 

окисненням полімеру та його деполімеризацією. Вцілому полістирол модифікований додатками 

основі 4′-метакрилоксиауронів виявився більш термостабільним, ніж лабораторний 

немодифікований та промисловий зразок ПС марки STYRON. Так, Т10% модифікованих зразків 

перевищує відповідну для ПС марки STYRON на 22-34 градуси, причому додаток з 

метакрильною групою в п-положенні до ауронового фрагменту та з нітрогрупою виявилися 

найбільш ефективними. Тобто, останні можна пропонувати для практичного використання при 

створенні термостабілізованого ПС. 
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    В останні десятиліття вивчення, розробка та синтез нанорозмірних частинок типу «ядро-

оболонка» привертають все більше уваги. Великий попит наночастинки типу «ядро-

оболонка» мають в області медицини, зокрема в якості носіїв для доставки протиракових 

препаратів або візуалізації ракових пухлин [1].  

     Дана робота демонструє синтез та дослідження властивостей термочутливих наногелей 

типу «ядро-оболонка», ядро яких утворено полістиролом (ПС), а оболонка - кополімером 

полі(N-ізопропілакриламід-ко-акриламід). Нами показано, що при збереженні розміру ПС 

ядра близько 30 нм (за даними динамічного світлорозсіювання), в процесі синтезу можна 

регулювати товщину оболонки, отримуючи колоїдально-стабільні водні дисперсії 

наночастинок розміром від 60 нм до 400 нм.  

                                                          
200 нм.                                        100 нм 

Рис. 1 ТЕМ зображення наночастинок ПС/ПNІПАМ-ко-АА 

 

Також, змінюючи мольне співвідношення ланок комономерів NІПАМ/АА у полімерній 

оболонці в межах від 0,9:0,1 до 0,6:0,4, можна змінювати температуру переходу клубок-

глобула в діапазоні 37-40 оС та впливати на здатність до утворення агрегатів після 

зазначеного температурного переходу. 

 

[1] Chepurna, O.M. , Yakovliev, A., Ziniuk, R. et al. Core-shell polymeric nanoparticles co-

loaded with photosensitizer and organic dye for photodynamic therapy guided by fluorescence 

imaging in near and short-wave infrared spectral regions Journal of Nanobiotechnology, 2020, 18 

(1).  
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https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57105829600&amp;eid=2-s2.0-85078244945
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56768988100&amp;eid=2-s2.0-85078244945
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57197832016&amp;eid=2-s2.0-85078244945
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85078244945&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&citedAuthorId=6507510307&imp=t&sid=fbedebc6bd32aaade6fd7555f2124ce5&sot=cite&sdt=cite&cluster=scopubyr%2c%222020%22%2ct&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85078244945&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&citedAuthorId=6507510307&imp=t&sid=fbedebc6bd32aaade6fd7555f2124ce5&sot=cite&sdt=cite&cluster=scopubyr%2c%222020%22%2ct&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85078244945&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&citedAuthorId=6507510307&imp=t&sid=fbedebc6bd32aaade6fd7555f2124ce5&sot=cite&sdt=cite&cluster=scopubyr%2c%222020%22%2ct&sl=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/16088?origin=recordpage
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СИНТЕЗ НОВИХ МЕТАКРИЛОВИХ МОНОМЕРІВ НА ОСНОВІ 

ПІРАЗОЛОВМІСНИХ АЗОМЕТИНІВ 

Оцалюк О.М., Юхименко Н.М., Колендо О.Ю. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, хімічний факультет. 

вул. Володимирська, 64 м. Київ 01033 Україна. Е-mail: yukhimenko.n@gmail.com 

 

На сьогоднішній день велика увага приділяється розробці нових полімерних матеріалів, 

які знаходять своє застосування в медицині та біотехнології. Створення полімерів з 

біологічною активністю – одне з найважливіших завдань цього напрямку.  

Не зважаючи на надзвичайну увагу до питання створення нових полімерних матеріалів з 

біологічною активністю, прикладів полімерів з піразоловмісними азометиновими 

фрагментами надзвичайно мало. Отже, синтез і дослідження властивостей таких сполук є 

важливим завданням на шляху до створення нових полімерів з різною біологічною дією на 

живі організми. 

В ході нашого дослідження нами було синтезовано нові метакрилові мономери на основі 

піразоловмісних азометинів та спектральними методами доведено їх будову: 
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1. X= -Me, Y= -H       6. X= -Me, Y= -H 

2. X= -Ph, Y= -H       7. X= -Ph, Y= -H 

3. X= -Py, Y= -H       8. X= -Py, Y= -H 

4. X= -Me, Y= -Ph       9. X= -Me, Y= -Ph 

5. X= -Ph, Y= -Ph       10. X= -Ph, Y= -Ph 

         11. X= -Bn, Y= -H  

         12. X= -Me, Y= -Me   

Для дослідження реакційної здатності було проведено кополімеризацію сполуки 7 із 

стиролом. Синтез проводили вводячи 3 мольні відсотки мономеру по відношенню до маси 

стиролу при температурі 800 С протягом 18 годин, висаджували кополімер в ізопропіловий 

спирт. Будова отриманих сполук доведена за допомогою 1H NMR.   
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СИНТЕЗ НОВИХ ХРОМОФОРІВ  
ДЛЯ НЕЛІНІЙНОЇ ОПТИКИ 

Самойлюкевич В.О., Харченко О.Г., Смокал В.О., Крупка О.М. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail: samojliukevych@gmail.com 

 

Протягом декількох десятиліть велику увагу дослідники приділяють створенню полімерів, 

які мають нелінійно-оптичні властивості (НЛО) [1,2]. Продовжується пошук нових 

матеріалів, здатних складати конкуренцію традиційним НЛО середовищам – неорганічним 

кристалам.  Найбільш перспективним напрямком в цій області є синтез хромофорвмісних 

мономерів, а потім – полімерів на їх основі, а також ковалентне приєднання хромофорів до 

полімерів у бічному ланцюзі. Серед відомих хромофорів особливої уваги заслуговують 

сполуки, з внутрішньомолекулярним переносом заряду, які містять донорний та акцепторний 

фрагменти, сполучені між собою спряженою π-електронною системою. Властивості таких 

речовин в значній мірі визначаються структурою молекул, а тому, змінюючи останню, 

можна створювати речовини з наперед заданими характеристиками. Значну увагу 

приділяють сполукам з арилетиленовою групою, що обумовлено можливість їх використання 

як елементи в молекулярній електроніці. Стирилхіноліни є аза-заміщеними діарилетиленами, 

які у своїй структурі мають два активних центри – центральний подвійний зв’язок та 

ендоциклічний атом азоту – здатні до зворотних перетворень, а саме фотоізомеризації та 

протонування. 

У зв’язку з цим, дана робота присвячена синтезу нового мономеру на основі 2-[2-(4-

метоксифеніл)етеніл]-5,7-динітрохінолін-8-олу. Вихідну сполуку синтезовано конденсацією 

Кноєвенагеля. Мономер 2-[2-(4-метоксифеніл)етеніл]-5,7-динітрохінолін-8-іл 2-метилпропіл-

2-еноат було синтезовано ацилюванням гідроксигрупи 2-[2-(4-метоксифеніл)етеніл]-5,7-

динітрохінолін-8-олу хлорангідридом метакрилової кислоти у присутності триетиламіну як 

акцептора хлороводню. Будову синтезованих сполук доведено 1H NMR-спектроскопією та 

LCMS. 
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[1] Александрова Е.Л. и др. Нелинейные оптические и светочувствительные свойства 

полиамидоимидов, содержащих промышленные азокрасители. Физика и техника 

полупроводников, 2006, 40 (11), 1381-1384. 

[2] Pedro S. Pereira Silva et al. Experimental and theoretical studies of the second- and third-

order nlo properties of a semi-organic compound: 6-aminoquinolinium iodide monohydrate. 

Chemical Physics, 2013, 12, 23 p.  

[3] Oshkin I.V. Quantum-chemical study of the photoisomerization and photocyclization 

reactions of styrylquinolines: potential energy surfaces. High Energy Chemistry, 2010, 44 (6), 472-

481. 
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Забруднення навколишнього середовища істотно погіршує стан здоров’я  населення. 

Відпрацьовані плати, потрапляючи на сміттєзвалища виділяють в грунт та  грунтові води 

токсини, що в свою чергу спричиняє забруднення навколишнього середовища [1]. 

Проблема утилізації відходів промислового і побутового походження набуває в даний 

час все більш гострий характер у зв'язку з тим, що обсяги генерування відходів постійно 

зростають, тоді як темпи їх переробки незрівнянно малі. Специфіка твердих відходів 

виробництва полягає в тому, що в малих кількостях вони не роблять помітного впливу на 

навколишнє середовище, а в великих скупченнях стають екологічним лихом. Тому в даний 

час в усьому світі активно ведуться дослідження та розробки техніки і технологій для 

переробки та знешкодження. 

Проведено дослідження процесу розчинення металів мікросхем кислотами різних 

концентрацій. Даний розчин дозволяє влучити мідь, свинець і олово. Мідь та свинець 

розчиняються у кислоті,  і знаходяться в розчині у вигляді йонів, а олово випадає у вигляді 

станатної кислоти, яка зависає у розчині, утворюючи суспензію. Процес фільтрування є 

досить тривалим і неефективним. Тому для пришвидшення осадження і більш ефективного 

фільтрування був використаний метод коагуляції. Коагуляція веде до випадання з колоїдного 

розчину осаду або до застигання. Флокуляція – вид коагуляції, при якій укрупнені частин 

дисперсної фази представляють собою великі пухкі пластівчасті агрегати – флокули, здатні 

до швидкого осідання або спливання [2].  В якості флокулянтів використали ПАА і ПВС. 

Станум (IV) оксид (SnO2) – безбарвна кристалічна речовина, що в роздробленому стані являє 

собою білий порошок. Станум (IV) оксид являє собою дрібненький порошок, де   

наночастинки зависають, не осідають, важко видалити таку суміш.  

Найефективнішим флокулянтом виявився поліакриламід.  Дослідження впливу витрати 

флокулянта на висоту осадження станум (IV) оксиду твердої фази суспензії показало, що за 

концентрацією флокулянта 0,65 % висота осадження зростає до 5,5 см.  Зменшення 

концентрації флокулянта  призводить до зменшення висоти осадження станум (IV) оксиду, 

що можна пояснити утворенням флокул меншого розміру, оскільки відстань між частинками 

зростає. 

Цей дослід показує, що за концентрацією флокулянта більше як 0,65 % є 

найпродуктивнішими умовами для флокуляції, тобто за менших витрат поліакриламіду на 

одиницю маси твердої фази відбувається утворення флокул оптимального розміру. 

 

 [1] Сотрудничество для решения проблемы отходов. Материалы ІІІ 

Международной конференции. Харьков, 2006, 251 с. 

[2] Мухина З.С., Никитина Е.И., Буданова Л.М. и др. Методы анализа металов и 

сплавов. М.: Гос. изд-во оборонной промышлености, 1959, 528 с.  
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01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail: dashenka1276@gmail.com 

 

Розвиток інформаційних технологій потребує нових аспектів дизайну нових 

поліфункціональних матеріалів та дослідження взаємозв’язків між структурою та 

властивостями. Найбільш важливими серед них полімерні фотохромні матеріали, які можуть 

бути отримані кількома шляхами. Перший метод полягає у механічному змішуванні 

полімерної матриці та хромофору. Другий метод грунтується на ковалентному введені 

хромофору у головний чи бічний ланцюг полімеру [1]. Матеріали, синтезовані другим 

способом мають кілька переваг, такі як розчинність, часова стабільність, адгезія, провідність 

та ін., і можуть застосовуватись у оптиці, фотовольтаїці, фотоніці, медицині та ін. 

В даній роботі показано синтез та дослідження полімеризаційної здатності нових 

мономерів на основі 6-гідроксиаурону. Загальну структуру синтезованих мономерів та 

полімерів наведено нижче: 
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, де R = -Cl у орто- (M1, P1), мета- (M2, P2) і пара-положеннях (M3, P3) 

Нові мономери були синтезовані ацилюванням похідних 6-гідроксиаурону  

хлорангідридом метакрилової кислоти при охолодженні. Для вивчення полімеризаційної 

здатності нових мономерів у радикальній полімеризації досліджували кінетику 

термоініційованої гомополімеризації дилатометричним методом в розчині 

диметилформаміду у присутності 2,2ˊ-азобісізобутиронітрилу (1%) в атмосфері аргону при 

80°C. Будову синтезованих сполук було доведено 1H NMR-спектроскопією. 

 

[1] M. Ya. Goikhman, Polymer Science, Ser. B, 2014, 56 (3), 352–359. 
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У харчовій промисловості та закладах громадського харчування України утворюється 

досить велика кількість олії, яка використовувалась під час обсмажування різноманітної 

харчової сировини та приготування страв, наприклад овочів та риби під час виготовлення 

консервів, приготування картоплі фрі, пампухів, чебуреків тощо. В процесі їх використання 

залишається значна кількість неконденційних жировмісних відходів, які в подальшому не 

можуть бути застосовані для харчового призначення. Разом з тим, накопичується значна 

кількість жировмісних забруднень при обробці продуктів в сфері загального громадського 

харчування і в побутових умовах. Деяка їх частка потрапляє у стічні води та каналізаційну 

систему, що може призводити до утворення «жирових монстрів» (жирберг). В той же час, 

сучасна промисловість потребує розроблення нових полімерних композиційних матеріалів, 

для створення яких необхідні наповнювачі, у тому числі і мінеральні із модифікованою 

поверхнею. Перспективною представляється спроба одночасного комплексного вирішення 

цих двох проблем одночасно. 

Метою роботи є перевірка можливості використання великої кількості (по відношенню до 

маси наповнювача) відходів харчової промисловості для модифікування мінеральних 

наповнювачів та пластифікації полімерів, їх подальшого використання для одержання 

наповнених полімерних композитів, а також визначення впливу модифікованого 

наповнювача на фізико-механічні властивості полімерних композитів. 

Для модифікування використовували крейду. Як модифікатор застосовували пересмажену 

соняшникову олію, яка використовувалась у закладах громадського харчування. Як 

полімерну матрицю використовували поліетилен низького тиску (ПЕНТ), поліефірну смолу 

КОРЕЗИНПОЛ 220 PTLI (ПЕС), а також ПВХ. 

Модифікування мінеральних наповнювачів проходила за наступними методиками. 

Процеси проводили у водному та безводному середовищах. Шляхом постійного 

перемішування суспензії, протягом 1,5-2 год, мінерального наповнювача та відпрацьованої 

олії у різних співвідношеннях, а також дистильованої води у масовому співвідношенні 10:1 

до наповнювача. Одержану суміш фільтрували та висушували при температурі 60˚С до 

постійної маси. За другою методикою безпосередньо змішували олію з наповнювачем, 

шляхом механічного перемішування компонентів. Така методика модифікування дозволить 

спростити технологічний процес та економити затрати на водопостачанні та водоочистці. 

Були одержані модифікованого мінерального наповнювача з вмістом олії 10%, 15%, 20%, 

40% мас. Використовуючи одержані модифіковані наповнювачі були використані для 

одержання наповненого композиту, ступінь наповнення яких становив 40%мас.  

За результатами досліджень, показано, що введення в полімерний композит на основі 

полівінілхлориду крейди модифікованої відпрацьованою соняшниковою олією в кількості 

15% практично не впливає на показники міцності на розрив композиту, але при цьому дещо 

збільшуються показники відносного видовження порівняно з композитом наповненим 

немодифікованою крейдою. Для полімерних композитів на основі поліетилену низької 

щільності показано, що збільшення кількості введеної олії в складі композитів призводить до 

зменшення показників міцності на розрив композитів при одночасному збільшенні 

відносного видовження. Для полімерних композицій на основі поліефірної смоли показано, 

що збільшення кількості введеної олії в складі композитів призводить до суттєвого 

збільшення ударної в’язкості. 

mailto:maksym.r.chobit@lpnu.ua
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ФОТОЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 

ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ФОТОЧУТЛИВИХ ПОЛІМЕРНИХ 

КОМПОЗИЦІЙ З ДОБАВКАМИ СПІРОПІРАНОВИХ 

БАРВНИКІВ 

Солодуха Г.А., Студзинський С.Л. 
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; solodykhaa@gmail.com 

 

Створено нові фоточутливі плівкові полімерні композиції на основі напівпровідних 

карбазолілвмісних олігомерів та полімерів з добавками фотохромних органічних барвників 

спіропіранового ряду. Досліджено їх спектральні, фотопровідні, фотодіелектричні  та 

фотоелектричні властивості. Встановлено, що створені композити проявляють 

фотовольтаїчні властивості, а також ефект фотопровідності та фотодіелектричний ефект при 

опроміненні в області поглинання фотохромного барвника-сенсибілізатора. Досліджено 

кінетичні та спектральні особливості відповідних ефектів. Також досліджено інформаційні 

властивості створених плівкових структур. Показано, що досліджені композиції можуть бути 

застосовані в якості реєструючих голографічних середовищ для запису оптичної інформації. 

Аналізується можлива природа внутрішнього фотоефекту, а також фотовольтаїчного і 

фотодіелектричного ефекту в створених системах. Запропоновано модельні уявлення, що 

описують процеси фотогенерації, рекомбінації та транспорту нерівноважних рухливих носіїв 

заряду в досліджених системах. 
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ЭПОКСИДНО-МАГНЕТИТОВІ КОМПОЗИТИ:  
МІЦНІСТЬ, СТІЙКІСТЬ, МІКРОСТРУКТУРА 

Старокадомський Д.1, Діамант В.2, Решетник М.3, Рассохін Д.4  
1Інститут Хімії Поверхні ім. А. А.Чуйко НАНУ, km80@ukr.net  

2ІЗНХ НАНУ, carbon.h.4@gmail.com 
3ННПМ НАНУ, reshetnyk@bigmir.net 

4Приазовський ДТУ 

 

Вступ. Магнетит – мінерал із високим вмістом ферромагнітного оксиду заліза, 

поширений в Україні [1]. Наномагнетит – дисперсні частинки магнетита, введення 

котрих в епоксиполімер дає магнітний провідний композит.  

Ціль работи. Оцінка змінення, після наповнения магнетитами, ряда практично 

важливих параметров міцності (міцність при стисненні, модуль, адгезія), 

вогнестійкість і морфології композитів. 

Матеріали і методи. Для роботи взяли епоксидну смолу Eposir-7120, що 

затвердіває полиаміном ПЭПА (5:1), і наповнюється 50 мас% магнетитом. 

Міцність при стисненні і модуль визначали згідно ГОСТ 4651-2014, адгезію до 

сталі – ГОСТ 14760-69. Мікроскопія виконана на оптичному мікроскопі 

BRESSER (ФРГ) і СЕМ-анализаторі JEOL (Японія).  

Результати і обговорення. По результатам експериментів виявлено, що 

присутність частинок магнетиту (як і оксида заліза) мало відображається на 

міцності при стисненні і дещо посилює адгезію до сталі. Вона не змінюється, а в 

деяких випадках навіть росте на 5 чи 10%. Що можно вважати досить прийнятним 

результатом для завдань створення магнитних, провідних чи залізовісних 

епоксидів. 

Наноструктура поверхні композитів післе наповнення змінилася. Як видно із 

АСМ, порівняно дрібні неоднорідності і «острівки» (фото А для ненаповненого) 

змінюються більш крупними (В, С).  

А 
В 

С 

Ненаповнений \ Unfilled З магнетитом №1 З магнетитом №2 

  

Висновки. Введення 50 мас% магнетита в епоксидну смолу дозволяє отримати 

магнітні, провідні залізовмісні композити. Їх міцність порівняна з міцністю 

ненаповненого полімера. При цьому мікро-наноструктура композитів змінюється в 

сторону зменшеня і укрупнения неоднорідностей на поверхні композита. 

 

[1] Reshetnyk M.N. The complex magnetic scanning as an effective method to 

investigate the exposures of Precambrian Basement: example of Ukrainian Shield. 

Scientific Journal of Pure and Applied Sciences, 2012, 1(1), 22–29.  
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REINFORCEMENT OF ALGINATE-GELATIN HYDROGEL 

USING FUNCTIONALIZED POLYPROPYLENE MICROFIBER 

Bordeniuk O.Yu., Bucartuk M.M., Maikovych O.V., Stasiuk A.V. 
Lviv Polytechnic National University, 

79013, Львів,  вул. С. Бандери 12;  

e-mail: anja.stasjuk@gmail.com 

 

The introduction of hydrogel materials for medical applications is a topical task since hydrogels 

and their products have a number of unique properties that give them an edge over traditional 

dressing materials. In particular, the hydrogels have hydrophilic properties, are gas-permeable, 

compatible with biological tissues, capable of sorbing and release the medication, optically 

transparent [1]. However, there are a number of new requirements for hydrogels that are intended to 

be used to create wound dressings. In particular, dressings should be well modeled on the wound, 

have high mechanical strength in a hydrated state, be easy to use, to operate for a long time, be 

resistant to sterilization, etc. 

But the unsatisfactory physico-mechanical characteristics of hydrogel materials substantially 

limit their use in medicine [2]. One of the methods that leads to the improvement of physico-

mechanical properties and is the subject of this study is the introduction of polymer microfiber into 

the hydrogel matrix, which performs the function of a supporting, reinforced element. However, 

polypropylene microfibers due to its high hydrophobic properties are incompatible with the 

hydrophilic medium of the hydrogel, therefore, it was previously modified. The results of studies on 

the modification of the surface of polypropylene microfibers due to grafting of polyacrylic acid 

nanolayers are presented in the paper. 
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Fig. 1 The dependence of the maximum load on the content of polypropylene microfibers in the hydrogel 

(l = 6 mm, d = 25 μm) 
A compatible cross-linking of calcium ions in the volume of a solution of macromolecules of 

sodium alginate and gelatin with the involvement of polyacrylic acid chains grafted to the surface of 

the polypropylene microfiber leads to the formation of hydrogels. The obtained alginate-gelatin 

hydrogels reinforced with modified polypropylene microfiber depending on the composition show 

an increase in the tensile strength of 1.5 ÷ 4.5 times compared with the sample without microfibers 

(fig. 1). 

Література 

[1] Koehler, J., Brandl, F. P., & Goepferich, A. M.. Hydrogel wound dressings for bioactive 

treatment of acute and chronic wounds. European Polymer Journal, 2018, 100, 1–11.  

[2] Boateng, J., Burgos-Amador, R., Okeke, O., & Pawar, H. Composite alginate and gelatin 

based bio-polymeric wafers containing silver sulfadiazine for wound healing. International Journal 

of Biological Macromolecules, 2015, 79, 63–71. 
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ЗМІНА МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОЛІМЕРНИХ 

ПЛІВОК ПІД ДІЄЮ 
УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

Страшенко В.К.1, Баклан Д.В.1, Миронюк О.В1 

1 Національний Технічний Університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 

03056, Київ, пр. Перемоги 37к21; e-mail: johnfaleron@gmail.com, d.baklan@kpi.ua, 

o.myronyuk@kpi.ua 

 

Важливою проблемою використання плівок з полімерних матеріалів на відкритому повітрі 

є негативна дія ультрафіолетового випромінювання на них. Внаслідок цих процесів 

властивості виробів відчутно погіршуються: підвищується змочуваність матеріалів водою та 

крихкість. Це супроводжується збільшенням вмісту карбонільних груп, що використовується 

для моніторингу процесу руйнування(1). Особливої уваги заслуговує процес самодовільної 

дезагрегації пластикових плівок, який призводить до формування великої кількості частинок 

мікронних вимірів, які називаються мікропластиками. Той факт, що вони є досить вагомим 

збудником оточуючого середовища зумовлює актуальність дослідження умов їх формування. 

Метою дослідження є визначення впливу ультрафіолетового випромінювання на 

морфологію поверхні полімерних плівок. 

Вибір матеріалу виконувався за наступим принципом: необхідний матеріал повинен бути 

широко вживаним в пакувальному виробництві та легкодоступним на сьогоднішній час. 

Таким умовам задовільнять найбільш широко вживані упаковочні матеріали – поліетилен та 

поліпропілен.(2) В роботі використані зразки цих полімерів товщиною 80 та 45 мкм 

відповідно. 

Для імітування умов природньої фотодеструкції було використано ультрафіолетовий 

випромінювач. Експеримент було проведено в при температурі 600С для пришвидшення 

процесів старіння. В якості головного фактору визначення ступеню старіння плівки було 

використано значення карбонільного індексу. В ході експерименту було визначено, що при 

збільшенні часу дії ультрафіолетового випромінювання його значення збільшується 

пропорційно до дози випромінювання(3) 

Аналіз морфологічних змін поверхні матеріалу здійснювався за допомогою оптичної 

мікроскопії. Встановлено, що формування мікророзмірних тріщин для поліетилену та 

поліпропілену розпочинається за значень карбонільного індексу вище 0,1. При цьому, 

настання самодовільної дезінтеграції плівки у поліпропілена відбувається при значеннях 

індеску вище 0,3. Це може пояснюватися відмінністю початкової товщини плівок, а також 

тим, що деструкційні процеси відбуваються насамперед у поверхневому шарі матеріалу.  

Встановлені закономірності будуть використані в подальших дослідженнях процесів 

формування частинок мікропластиків, зокрема для встановлення оптимальних режимів 

одержання дослідних зразків. 

 

 

[1] Effects of spatial and seasonal factors on the characteristics and carbonyl index of 

(micro)plastics in a sandy beach in Aveiro, Portugal.  Science of the Total Environment, 2019, 

135892, 709. 

[2] Plastics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (PE, PP, PU, PVC, PET, 

Polystyrene, ABS, PBT, PPO, Epoxy Polymers, LCP, PC, Polyamide), 2020, 200. 

[3] Julienne F. Influence of the crystalline structure on the fragmentation of weathered 

polyolefines / Julienne. Polymer Degradation and Stability, 2019, 109012, 107. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЦЕПТУР ШАМПУНІВ  
ТА ОЦІНКА ЇХ ЯКОСТІ 

Вінтонів М.В., Микитин І.М. 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; krehoveckamaria@gmail.com 

 

Крім води і миючих компонентів, в сучасних шампунях також присутні групи інших 

інгредієнтів. Їх додають в залежності від призначення шампуню. Це можуть бути екстракти 

рослин, вітаміни, ефірні масла, протеїни, колаген, кератин, сучасні силікони та інші. 

Переваги таких добавок в тому, що вони позитивно впливають на волосся, а також 

пом'якшують ПАР, які присутні в шампуні. Більшість шампунів випускається на основі 

аніонних ПАР, які дають гарне піноутворення і забезпечують адекватний миючий ефект. 

Одною з найважливіших добавок в шампунях є кератин - допомагає боротися з пористістю 

локонів, знижує негативний вплив хімічних засобів на волосся і шкіру голови, також 

допомагає зволожити і випрямити локони, створює захисну плівку та збільшує еластичність 

волосся. 

Метою даної роботи було висвітлити основні фізичні та хімічні показники та склад 

шампунів, які містять кератин. 

Об’єктами дослідження були п’ять зразків кремоподібних шампунів для нормального 

волосся торгових марок: 1.“Elysee”, 2. “Thalia”, 3. “Head&Shoulders”, 4. “Niveа”, 5. “Garnier”. 

При визначенні концентрації водневих іонів даних зразків отримали результат, що не 

перевищує норми за ДСТУ. Найвищим значенням рН характеризується шампунь ТМ 

«Head&Shoulders» (рН 6,5), найнижчим – шампунь ТМ «Garnier»  (рН 4,8). Найбільше 

хлоридів у шампуні ТМ «Niveа» (ω = 6,0 %), а найменша їх кількість у зразку шампуню ТМ 

«Thalia» (ω = 1,2 %). Найвище пінне число має шампунь ТМ «Head&Shoulders» (335 мм), а 

найнижче – у шампуню ТМ «Thalia» (165 мм). При визначенні масової частки сухих речовин 

отримали низькі результати: у шампунів “Thalia” 1,2% і “Head&Shoulders” 1,5%  відповідно 

(згідно ТУ-6-39-48-92 масової частки сухих речовин повинна бути не менше ніж 7%). При  

аналізі взаємозв’язку між кратністю піни та її стійкістю було виявлено, що досліджені зразки 

№2 (Thalia) та №4  (Niveа) характеризуються низькою стійкістю піни при типових значеннях 

кратності. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік лінійної залежності між кратністю піни                            Співідношення між кратністю піни  

та її коефіцієнтом стійкості для всіх зразків                                   та її стійкістю для всіх зразків 

шампунів 

Отже, у результаті проведених досліджень проаналізовані п’ять зразків шампунів 

різних торгових марок, представлених на торговому ринку України. Було виявлено, що всі 

зразки відповідають вимогам ДСТУ 4315:2004 за дослідженими показниками і є безпечними 

у використанні. 

 

[1] ДСТУ 4315:2004. Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Загальні 

технічні умови. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 12 с. 
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Pb(II) ТА Co(II) 

Козакевич Р.Б., Поліщук Л.М., Тьортих В.А. 
Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України 
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Для вилучення йонів важких металів з водних середовищ широко застосовуються 

сорбційні методи. Пошук нових органомінеральних матеріалів для розробки ефективних і 

безпечних сорбентів з достатньо високою сорбційною здатністю та селективністю є 

актуальним завданням. В цьому відношенні увагу привертають композити на основі 

полілактиду та кремнезему, які можуть мати широкий спектр використання.  

В цій роботі досліджено адсорбцію йонів Pb(II) та Co(II) із водних середовищ із різним рН 

композитами на основі полілактиду і кремнезему (ПЛ/Силохром) або полілактиду і 

кремнезему з прищепленими амінопропільними групами (ПЛ/NH2-силохром). Одержання 

композитних сорбентів було проведено шляхом полімеризації L-лактиду з розкриттям його 

кільця в поверхневому шарі кремнеземного носія. Для дослідження сорбції використовували 

0,1 г адсорбенту на 25 мл розчину нітратної (Pb(NO3)2)  та хлоридної солей (CoCl2) обраних 

катіонів, фіксуючи вихідні та рівноважні концентрації катіонів атомно-абсорбційним 

методом (спектрофотометр С-115М.1). Результати дослідження в статичному режимі 

кінетики сорбції обраних катіонів синтезованими композитами представлено на рисунку. 
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Рис. Залежність ступеня адсорбції катіонів Co(II) (а) та Pb(II) (б) композитами 

ПЛ/Силохром (1) та ПЛ/NH2-силохром (2) від часу поглинання. 

 

Встановлено, що ступінь вилучення катіонів Co(II) є задовільним, а максимальна 

адсорбція досягається протягом 90 хв. При цьому композит ПЛ/NH2-силохром має кращі 

сорбційні властивості. По відношенню до катіону Pb(II) обидва композитні сорбенти 

проявляють високу адсорбційну здатність, а основна кількість йонів металу видаляється з 

розчину протягом 15 хв.  
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